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.
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APRESENTAÇÃO
A atividade do Tribunal de Contas da União, conforme expresso no referencial estratégico institucional, tem como insumo e produto informação e conhecimento, elementos altamente dependentes de tecnologia e do domínio
da informação. O Plano Estratégico 2015 – 2021 estabelece, entre outros, dois
objetivos com foco específico em tecnologia da informação como essencial ao
cumprimento dos propósitos do TCU: “Aprimorar o uso da TI como instrumento
de inovação para o controle” e “Desenvolver capacidade organizacional ampla
para trabalhar com recursos tecnológicos”. Ainda, vários dos artefatos que constituem o referencial estratégico evidenciam o papel determinante da tecnologia
da informação como instrumento de transformação institucional e para conferir
maior celeridade e capacidade de resposta.
A migração progressiva e acelerada das informações do meio físico para o
ambiente digital exige o desenvolvimento de novos referenciais, capacidades,
arquitetura de informação e protocolos de comunicação para subsidiar o funcionamento institucional e o diálogo com os cidadãos. Adicionalmente, a evolução
da tecnologia vem provocando sensíveis alterações no cotidiano das pessoas,
bem como no funcionamento do Estado e nas formas deste se relacionar com a
sociedade e com os órgãos integrantes de sua própria estrutura organizacional.
A convivência de organizações, pessoas e coisas no espaço virtual, interagindo
diretamente ou por meio de processos autônomos, enseja novas maneiras de
atender demandas e prestar serviços proativamente. Os processos de trabalho
precisam ser reinventados e aprimorados com foco na articulação de conhecimentos de negócio, em análise de dados, mineração de textos, no diálogo eletrônico e no uso de plataformas de comunicação capazes de conferir às pessoas
maior capacidade e autonomia de ação.

Nada indica mudança de tendência desse cenário. Ao contrário, fortalece-se
a certeza de inserção crescente da tecnologia no funcionamento e na transformação dos processos de negócio e do modelo de atuação. Nesse contexto, como
os recursos são finitos, mister se faz a adoção de referenciais que favoreçam
escolhas estratégicas e de maior capacidade de gerar valor para a organização.
O presente documento foi elaborado e estruturado com o propósito de registrar e compartilhar o modelo adotado para o planejamento e a definição de
prioridades inerentes à tecnologia da informação no âmbito do Tribunal de Contas da União para os exercícios de 2015 e 2016.
AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA
Presidente do TCU
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1.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O exercício da função de planejamento é, ao mesmo tempo, desafio e oportunidade: permite revisitar o passado, reconhecer erros e acertos e inovar para
o futuro. Significa exercer escolhas, firmar compromissos e orientar, inspirar e
articular decisões.
No Tribunal de Contas da União, o primeiro plano diretor inerente à área de
tecnologia da informação data de 1990. À época, denominado Plano Diretor de
Informática (PDI) para o triênio 1990 a 1993. Desde então, sucessivos planos diretores foram elaborados. Cada ciclo com seus desafios, premissas e oportunidades.
No ano de 2015, houve especial investimento para se construir novo paradigma no processo de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI). Além dos desafios próprios decorrentes da acelerada e pervasiva inserção da tecnologia nos contextos de negócio, o forte direcionamento estratégico
e de gestão para a inovação e transformação institucional exigiram mudanças
significativas no processo e na cultura organizacional de elaboração do plano,
de forma a privilegiar a percepção coletiva de valor, escolhas estratégicas e a
otimização do uso de recursos.

1.1 CENÁRIO TECNOLÓGICO
É importante considerar que a revolução digital não atinge somente setores da iniciativa privada. Alcança, também, fortemente, as instituições públicas e
seus modelos de negócio. Os padrões de expectativa de interação com o cidadão e de oferta de serviços são outros. Isso significa a necessidade de, muito rapidamente, transformar e inovar o modelo de atuação por meio do uso intensivo
de ferramentas e canais digitais na oferta de serviços diferenciados que reforcem
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o caráter de conveniência ao cidadão. A realidade digital está transformando a
economia e os modelos de negócio da forma que conhecemos.
Especificamente em relação à forma de exercer o controle externo, há uma
agenda nova em construção e experimentação. Uma agenda que requer arranjo
tecnológico diferente, capaz de fomentar, induzir e sustentar a transformação e
a modernização requeridas. O uso mais ousado de ferramentas e possibilidades
tecnológicas pode significar estabelecer um ambiente de controle ampliado e
de fiscalização ativa, no qual seja possível contar com a vigilância e participação
dos usuários dos serviços públicos, como também produzir conhecimento de
elevado valor agregado a partir do capital intelectual e de informações à disposição do TCU e dos cidadãos.
Para favorecer o processo, o cenário tecnológico que orientou as discussões
foi retratado, de forma sintética, conforme figura adiante.
Figura 1 – Cenário tecnológico no TCU
Cenário

Desafios

Uso intensivo de tecnologia e informação

Construção do ativo de informações
do controle externo

Acelerada e progressiva
dependência tecnológica
Elevada necessidade e urgência de
inovação e de transformação do
modelo de atuação institucional
Volume crescente de demandas e
superior à capacidade de resposta

Uso de critérios para
escolhas estratégicas
Foco e disciplina nas
demandas priorizadas
Articulação e otimização
no uso de recursos
Aumento de produtividade

Cenário

Desafios

Convergência de tecnologias

Integração de soluções e funcionalidades
sob a ótica de negócio

Métricas e estatísticas herméticas
Escassez de recursos e
recursos vinculados
Desconhecimento recíproco
entre partes interessadas
Nichos de negócio herméticos
Modelo bimodal de TI e de negócio
Realidade digital
Legados não tratados de
forma adequada
Volume crescente de sustentação e
manutenção de soluções e serviços de TI

Gestão do ciclo de vida de
serviços e soluções de TI
Adoção de linguagem
comum e transparência
Mudança do modelo mental do processo
de priorização
Mudança do modelo de provimento
de tecnologia
Constituir-se órgão de referência e
de indução em governo digital
Concepção e adoção de modelos de
governança do capital de informação e
do uso de TI nas formas centralizada e
descentralizada
Experimentação de novas tecnologias,
como business analytics, mineração de
dados estruturados e não-estruturados e
de engajamento social
Uso de sistemas cognitivos e de
algoritmos
e máquinas inteligentes
Uso de melhores práticas de gestão
de projetos
Formulação de estratégia de TI de médio
e longo prazos
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1.2 REFERENCIAL DE PLANEJAMENTO
O referencial teórico do sistema de planejamento e gestão do Tribunal de
Contas da União está disciplinado por meio da Resolução-TCU nº 269, de 2015.
O modelo prevê um conjunto integrado e sucessivo de práticas gerenciais e de
planos que estabelecem a orientação e os compromissos institucionais para alcance dos resultados almejados. O infográfico adiante sintetiza a organização e
a orquestração dos documentos que materializam o planejamento institucional
nos níveis estratégico, tático e operacional.
Figura 2 – Estrutura do Modelo de Planejamento do TCU

Estratégico
Plano
Estratégico
(2015 - 2021)

Tático

Plano de
Diretrizes
(2015 - 2017)

Iniciativas Estratégicas

Plano de
Controle
Externo
Linhas de Ação

Contribuição

Objetivos Estratégicos

Desdobramento
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Plano Diretores

Operacional

(Segecex, Segepres, Segedam, Seplan, Secoi)

PDDC

Ações / Etapas

PDTI

Todo o sistema está orientado e estruturado para privilegiar o exercício coletivo de reflexão, definição e estabelecimento de objetivos, diretrizes, metas e
indicadores nos diferentes níveis da estrutura de planejamento. O Plano Estratégico – sintetizado por meio do mapa estratégico adiante – orienta a elaboração dos demais planos, em especial o Plano de Controle Externo e o Plano de

Diretrizes. A partir do plano estratégico e desses planos táticos, são elaborados,
entre outros, os planos diretores por unidade básica (Secretarias-Gerais de Controle Externo, de Administração e da Presidência), o Plano Diretor de Desenvolvimento de Competências e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
Os planos diretores estabelecem as prioridades setoriais e contemplam o conjunto de indicadores, metas, programas, projetos e ações a serem desenvolvidos
para viabilizar a execução dos planos dos níveis superiores. O PDTI contempla as
ações inerentes à tecnologia da informação necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e às orientações e prioridades de gestão. Na estrutura
de planejamento, os planos operacionais também admitem a possibilidade de
desdobramento em planos mais detalhados para orientar a atuação de equipes
ou a condução de projetos e atividades concebidos para concretizar iniciativas e
metas previstas em níveis superiores.
Além desses instrumentos, também constitui fonte de informação para a elaboração do PDTI, trabalhos concebidos por especialistas nos termos da Portaria-TCU nº 158, de 2013, visando à solução de problemas específicos, aproveitamento de oportunidade ou oferta de produtos singulares.
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PET 2015-2021

Figura 3 – Mapa Estratégico do TCU

Resultados
Resultados

Congresso Nacional

Sociedade

Jurisdicionado

Congresso Nacional

Sociedade

Jurisdicionado

Coibir a má gestão
Sociedade
dos recursos
públicos
Coibir a má gestão
dos recursos públicos
Coibir a má gestão
dos recursos públicos

Intensificar a atuação com
base em análise de risco
Intensificar a atuação com
base em análise de risco

Controle
Controle
Externo
Externo

Controle Externo

Aprimorar a governança
e a gestão
em organizações
Congresso
Nacional
e políticas
públicas
Aprimorar
a governança
e a gestão em organizações
e políticas públicas
Aprimorar a governança
e a gestão em organizações
e políticas públicas

Intensificar a atuação com
Realizar
diagnósticos
sistêmicos
base
em análise
de risco
em áreas relevantes
Realizar diagnósticos sistêmicos
em áreas relevantes

Fomentar a Administração
Jurisdicionado
Pública transparente
Fomentar a Administração
Pública transparente
Fomentar a Administração
Pública transparente

Induzir o aperfeiçoamento da
gestão de riscos e controles internos
da Administração
Públicada
Induzir
o aperfeiçoamento
gestão de riscos e controles internos
da Administração Pública
Induzir o aperfeiçoamento da
disponibilidade
ea
gestão deInduzir
riscos ea controles
internos
informações
da confiabilidade
Administraçãode
Pública
da Administração
Pública
Induzir
a disponibilidade
ea
confiabilidade de informações
da Administração Pública

Induzir a disponibilidade e a
Realizar diagnósticos sistêmicos
confiabilidade de informações
Induzir o aperfeiçoamento
Estimular o monitoramento e
Condenar efetiva e tempestivamente
em áreas relevantes
Administração Pública
da gestão dasda
políticas
a avaliação do desempenho
os responsáveis por
públicas
descentralizadas
pela
Administração
Pública
irregularidades
e desvios
Induzir
o
aperfeiçoamento
Estimular o monitoramento e
Condenar
efetiva e tempestivamente
da gestão das políticas
a avaliação do desempenho
os responsáveis por
públicas descentralizadas
pela Administração Pública
irregularidades e desvios

Institucional
Institucional

Relacionamento
Institucional
Relacionamento
Relacionamento

Processos Internos

Processos
Processos
Internos
Internos
Gestão
Gestão
e Inovação
e Inovação

Resultados

PET 2015-2021

Gestão e Inovação
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Induzir o aperfeiçoamento
Estimular o monitoramento e
da gestão das políticas
a avaliação do desempenho
Intensificar o intercâmbio nacional
públicas descentralizadas
pela Administração Pública
e internacional para compartilhamento
de
melhores opráticas
para onacional
controle
Intensificar
intercâmbio
e internacional para compartilhamento
de melhores práticas para o controle
Intensificar o intercâmbio nacional
Estreitar
relacionamento
e internacional
para ocompartilhamento
com
o Congresso
de melhores
práticas
para o Nacional
controle
Estreitar o relacionamento
com o Congresso Nacional

Intensificar
parcerias
Aperfeiçoar
a comunicação
com outros
órgãos
do TCU
com as
de
controle
partes interessadas
Aperfeiçoar
a comunicação
do TCU com as
partes interessadas
Aperfeiçoar a comunicação
do TCU com as
partes interessadas

Estreitar o relacionamento
com o Congresso Nacional
Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o
reconhecimento
e o desenvolvimento
profissional o
Aperfeiçoar
a gestão do desempenho,
reconhecimento
e o desenvolvimento profissional
Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o
Promover integração
reconhecimento
e sinergia no
Tribunal
e o desenvolvimento
profissional
Promover integração
e sinergia no Tribunal
Promover integração
Desenvolver capacidade
e sinergia
organizacional ampla
para no Tribunal
trabalhar
com recursos
tecnológicos
Desenvolver
capacidade
organizacional ampla para
trabalhar com recursos tecnológicos
Desenvolver capacidade
organizacional ampla para
trabalhar com recursos tecnológicos

Condenar efetiva e tempestivamente
os responsáveis por
Intensificar parcerias
irregularidades e desvios
com outros órgãos
de controle
Intensificar
parcerias
com outros órgãos
de controle

Aprimorar a gestão
do conhecimento
Aprimorar a gestão
do conhecimento
Aprimorar
a gestão
Promover
a melhoria
da governança e da
do
conhecimento
gestão
da estratégia no TCU
Promover a melhoria da governança e da
gestão da estratégia no TCU

Promover
a melhoria
da governança e Assegurar
da
Aprimorar
o uso
da
suporte de bens
gestão da estratégia no TCU
TI como instrumento
e serviços adequado
de inovação
para
o controle
às necessidades
Aprimorar
o uso
da
Assegurar
suportedo
deTCU
bens
TI como instrumento
e serviços adequado
de inovação para o controle
às necessidades do TCU
Aprimorar o uso da
TI como instrumento
de inovação para o controle

Assegurar suporte de bens
e serviços adequado
às necessidades do TCU

1.3 ESTUDO TÉCNICO
O papel, cada vez mais estratégico e fundamental, da tecnologia e do domínio da informação digital para transformar e alavancar o exercício do controle
e o funcionamento do Tribunal de Contas da União motivou a elaboração de
estudo técnico específico no final de 2014. Esse estudo foi realizado com auxílio
dos serviços especializados de pesquisa e aconselhamento em tecnologia da
informação da empresa Gartner.
O estudo revelou oportunidades de melhoria na arquitetura corporativa de
TI e no processo decisório, especialmente quanto a direcionadores do papel da
tecnologia, celeridade da tomada de decisão, priorização de projetos e otimização no uso de recursos internos e externos. Esses fatores são especialmente
críticos e relevantes em ambientes de demandas crescentes, recursos limitados
e carentes de inovação.
As oportunidades de melhoria, conforme retratado adiante, foram sistematizadas sob quatro perspectivas: priorização institucional; capacidade produtiva; papéis e responsabilidades; e uso de recursos externos. Vários dos aspectos
inerentes à estrutura organizacional (papéis e responsabilidades) foram endereçados principalmente com a edição da Resolução-TCU nº 266, de 2014. As
oportunidades inerentes à priorização institucional, as quais envolvem também
aspectos de transparência e alocação de recursos, estão sendo tratadas no contexto do processo de elaboração e acompanhamento do PDTI.
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Figura 4 - Oportunidades de melhoria

Definir critérios e processo de

Aumentar a

priorização institucional

capacidade produtiva
para atendimento às
necessidades de negócio

Revisar

Adequar o

papéis, responsabilidades,

uso de recursos externos

práticas, fronteiras e formas de
relacionamento dos atores

para aumento da capacidade produtiva

No intuito de facilitar a compreensão do escopo das perspectivas representadas
na figura, citam-se as principais oportunidades de melhoria sinalizadas no estudo:
a. aprimorar a clareza e a compreensão dos processos decisório e de governança de TI por parte dos membros da alta administração;
b. prover os níveis estratégico, gerencial e operacional de informações tempestivas e úteis para subsidiar a tomada de decisão, bem assim avaliar
impactos e custos de oportunidade associados às escolhas feitas;
c. racionalizar a estrutura organizacional de TI, de modo a tornar as decisões
mais céleres, menos onerosas e menos dependente da participação de
tantos atores;
d. estabelecer e declarar o posicionamento da alta administração acerca das
prioridades organizacionais e iniciativas de TI prioritárias;
e. tornar os processos de gestão de demandas e de gestão de portfólio mais
transparentes e mais compreensíveis e úteis tanto internamente à TI, quanto para as unidades gestoras e coordenadoras e para a alta administração;
f. definir critérios técnicos e de alto nível para priorização de inciativas e
tomada de decisão quanto aos investimentos em TI, de forma a evitar
escolhas condicionadas à influência desta ou daquela unidade coordenadora ou gestora;
g. tornar o processo decisório e as prioridades estabelecidas mais transparentes;
h. estabelecer o escopo, os benefícios e a relevância dos projetos a serem
considerados para fins de priorização;
i. estabelecer processo específico para tratamento de exceções e demandas emergentes.
Várias dessas oportunidades foram endereçadas: algumas de forma mais plena; outras, parcialmente. Portanto, é importante que nos ciclos subsequentes de

1. Contextualização

17

REFERENCIAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE TI

18

planejamento de TI essas oportunidades de melhoria sejam retomadas para o
endereçamento de iniciativas adicionais, inclusive para melhor aproveitamento
do aprendizado auferido e para alcance de benefícios ainda mais expressivos.
Os direcionadores estratégicos de tecnologia da informação fomentados a
partir do estudo técnico, e das tendências de arquitetura de funcionamento e
de interação de pessoas, coisas e negócio no contexto digital aportadas por
especialistas do Gartner estão retratados nas figuras adiante, inclusive com contextualização para a perspectiva de negócio do TCU. Esses elementos serviram
de orientação e de inspiração para o processo de elaboração do PDTI.
Figura 5 – Direcionadores estratégicos de tecnologia da informação
Tecnologia e informação como recursos para transformação
Atuação e papel do Tribunal
Modernização do Estado
Ampliação do uso técnicas da análise de dados
Insumo para planejamento e execução das ações
Auditoria contínua e preditiva
Transparência e vigilância
TI a serviço do TCU e do cidadão
Construção de ativos de informação
Governo digital
Governo aberto
Mobilidade digital e aplicativos cívicos

Figura 6 – Contexto de negócio digital

Negócio Digital no TCU

Pessoas

Objetos de
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1.4 ARQUITETURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A estrutura de governança e arquitetura de Tecnologia da Informação no âmbito do TCU, conforme retratadas na figura adiante, estão orientadas, precipuamente, pelos seguintes atos normativos:
a. Resolução-TCU nº 247, de 2011, que dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação;
b. Portaria-TCU nº 156, de 2012, que dispõe sobre o provimento e gestão
dos recursos de tecnologia da informação;
c. Resolução-TCU nº 266, de 2014, que define a estrutura e competências das
unidades que compõem a Secretaria do Tribunal de Contas da União; e
d. Portaria-TCU nº 114, de 2015, que dispõe sobre o funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.
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Esses e outros atos normativos do TCU citados ao longo do documento estão
disponíveis para consulta na página do Tribunal de Contas da União na internet.
Figura 7 – Estrutura de Governança e Arquitetura de TI
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Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI

O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) é órgão colegiado da
Secretaria do Tribunal, de caráter permanente e com responsabilidades de cunho
estratégico e executivo. Tem por finalidade coordenar a formulação de propostas de políticas, objetivos e estratégias de TI, realizar a priorização corporativa
das demandas tecnológicas e aprovar a alocação de recursos orçamentários destinados a essa função. Também incumbe a esse comitê viabilizar a condução da
Política de Governança de Tecnologia da Informação do Tribunal. Compõem o
CGTI os dirigentes das seguintes unidades da estrutura organizacional do TCU:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Secretaria-Geral Adjunta de Tecnologia da Informação (AdgeTI);
Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI);
Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Setic);
Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (Seplan);
Secretaria-Geral Adjunta da Presidência (Adgepres);
Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo (Seginf);
Secretaria de Gestão de Soluções de TI para a Administração (Seadmin).

Na estrutura organizacional, as atribuições tipicamente de infraestrutura e de
ferramental de tecnologia da informação estão a cargo da Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, e as de provimento de soluções estão
a cargo da Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação. Para favorecer
a referenciação, ao longo do documento essas duas unidades estão denominadas pela expressão “áreas de TI”. A Secretaria-Geral Adjunta da Presidência, a
Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo e a Secretaria de
Gestão de Soluções de TI para a Administração, por sua vez, têm, entre outros,
o papel de atuar como unidade coordenadora da gestão de soluções de tecnologia da informação que dão suporte ao conjunto de unidades integrantes
dos respectivos nichos de negócio, inclusive no que se refere às atribuições de
gerente de relacionamento.
A título de informação, a figura adiante sintetiza, de forma coletiva, a responsabilidade e o papel relativos à tecnologia da informação das unidades que
integram o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
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Figura 8 – Competências na Governança de TI
AdgeTI – Secretaria-Geral Adjunta de Tecnologia da Informação
Atua como liderança executiva da tecnologia da informação e coordena
a concepção e a execução da estratégia tecnológica do Tribunal.
Coordena a definição e o acompanhamento de metas, medidas
e indicadores de desempenho constantes no PDTI.
STI e Setic – Secretaria de Soluções de TI e Secretaria de Infraestrutura de TI
Propõem políticas e diretrizes de tecnologia da informação
e coordenam e executam as ações decorrentes.
Proveem infraestrutura, ferramentas, soluções e serviços centralizados de TI.
Promovem a gestão e a governança de soluções descentralizadas de TI.
Promovem a gestão e a execução dos recursos orçamentários destinados à TI.
Unidades coordenadoras de gestão de soluções de TI
Promovem a gestão de soluções de TI no âmbito de cada unidade básica.
Organizam, coordenam, orientam e supervisionam as unidades gestoras do respectivo
nicho de negócio no exercício das competências afetas à gestão de soluções de TI.
Unidades gestoras de soluções de TI
Definem requisitos, regras de negócio, níveis de serviço e de integração
aplicáveis às soluções de TI sob sua responsabilidade.
Viabilizam o provimento e a manutenção de soluções descentralizadas de TI
Seplan – Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão
Fomenta, coordena e acompanha o sistema de planejamento,
governança e gestão da Secretaria do TCU
Coordena, orienta e acompanha a implementação das políticas corporativas
de Continuidade de Negócios e de Segurança da Informação

1.5 FORMAS DE PROVIMENTO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Política de Governança de Tecnologia da Informação, instituída pela Resolução-TCU nº 247, de 2011, prevê duas abordagens distintas de provimento de
soluções e de ferramentas de TI para atender às necessidades do TCU: uma sob
responsabilidade de execução da área de tecnologia da informação; e outra, das
próprias áreas de negócio. Esta última modalidade confere às áreas de negócio
capacidade e responsabilidade para provimento de soluções de escopo mais
restrito ou de caráter exploratório.
Art. 6º Para os fins do disposto nesta Resolução, o provimento de
soluções de TI compreende as seguintes modalidades:
I – desenvolvimento: construção de soluções, com recursos próprios
ou de terceiros, para atender a necessidades específicas do Tribunal;
II – aquisição: adoção de soluções construídas externamente ao Tribunal, por meio de contratação, recebimento de outros órgãos e
entidades ou utilização de software livre; e
III – manutenção: alteração de solução existente para correção de
erros, melhoria de qualidade, incorporação de novas funcionalidades, mudança nas regras de negócio ou adaptação a novas tecnologias.
Parágrafo único. Qualquer que seja a modalidade adotada, a abordagem de provimento de soluções de TI classifica-se, segundo a
responsabilidade das unidades envolvidas, em:
I – centralizada, quando o desenvolvimento, a aquisição ou a manutenção da solução é realizada pela Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação (STI) ou pela Secretaria de Infraestrutura de
Tecnologia da Informação (Setic); ou
II – descentralizada, quando o desenvolvimento, a aquisição ou a
manutenção da solução é realizada por outra unidade do Tribunal,
sob orientação da Setic ou da STI.

1. Contextualização
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Art. 7º O provimento de soluções de TI observará as seguintes diretrizes:
(...)
X – adoção da modalidade de provimento que se revelar justificadamente mais adequada à realização das estratégias e ao alcance dos
objetivos institucionais, com base em critérios definidos nos planos
estratégicos de TI ou em normas internas;

A possibilidade de desenvolvimento descentralizado segue tendência de
criar condições e de empoderar as áreas de negócio para que também sejam
provedoras de soluções. Nessa vertente, a área de tecnologia assume papel
mais de governança e menos operacional. A definição de modelos e padrões
de arquitetura e de ferramentas, assim como aquisições incumbem à área de
tecnologia. A área de negócio estabelece prioridades, define as regras, aporta
recursos para desenvolvimento da solução e assume as responsabilidades inerentes ao funcionamento, documentação e manutenção do sistema.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO DO
PROCESSO DE PLANEJAMENTO
No âmbito do Tribunal de Contas da União, o processo de planejamento das
atividades de tecnologia da informação experimentou diversos ciclos de aprendizagem organizacional. Desde o primeiro plano elaborado em 1990 aos dias
atuais, alguns ciclos incorporam apenas evoluções incrementais e acomodações
estruturais; outros estabelecem modelos disruptivos inerentes ao próprio referencial de planejamento do TCU.
As mudanças no processo de elaboração do PDTI introduzidas no ano de
2015 decorreram muito mais do cenário inerente à tecnologia da informação,
conforme registrado no estudo técnico, do que propriamente do modelo institucional de planejamento. Conforme demonstrado adiante, o referencial foi sendo
concebido e experimentado concomitantemente à elaboração do plano para o
período 2015-2016. Ao final, o processo restou constituído de seis etapas, conforme figura a seguir. O desenvolvimento dessas etapas, contudo, está inserido
no contexto institucional de múltiplas demandas, oportunidades, premissas, expectativas, restrições, cultura organizacional e tem por propósito maximizar a
entrega de valores para as áreas de negócio.
Cada etapa contempla um conjunto de atividades: algumas conduzidas de
forma paralela pelas unidades coordenadoras ou pela área de tecnologia da
informação, outras desenvolvidas coletivamente pelo CGTI. Para fins didáticos,
adiante estão resumidas as principais atividades que fizeram parte do escopo de
cada uma dessas seis etapas.
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Figura 9 – Etapas do modelo referencial do PDTI
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1. Preparação do ciclo de planejamento: essa etapa envolve variedade significativa de atividades preliminares, como: definição dos direcionadores estratégicos de tecnologia da informação, estabelecimento de cronogramas; envolvimento e comprometimento dos atores; formas de participação das unidades
partícipes no processo. São também estabelecidos os critérios de priorização e
as competências tecnológicas por perfis na área de tecnologia da informação, e
a identificação de portfólios potenciais de investimentos e de capacidades (processos, informação, pessoas, recursos, sistemas).
2. Captura de demandas: levantamento e cadastro das demandas por área coordenadora e pelas áreas de tecnologia da informação, inclusive com coleta e registro de informações específicas para melhor entender cada demanda sob a ótica
de negócio, além do cotejamento das demandas com os planos e diretrizes institucionais. Nessa etapa, também são registradas informações específicas relativas
aos quesitos inerentes a cada critério de priorização. Além disso, determina-se um
responsável técnico da área de TI para realizar o detalhamento da necessidade.
3. Proposição de projetos: exame de cada demanda pela área de TI e complementação com informações técnicas, inclusive quanto aos critérios de risco, dimensionamento do esforço requerido para execução e possíveis formas de atendimento. São realizadas também as análises de precedências entre os projetos.
4. Priorização do portfólio: equalização da interpretação e da resposta aos quesitos inerentes a cada critério de priorização pelas áreas coordenadoras ou de
negócio, assim como complementação de informações a respeito da demanda;
elaboração de ranking único de demandas em função do resultado obtido com
a aplicação dos critérios; exame e simulação conjunta pelos integrantes do CGTI
de cada demanda apresentada; ajustes pontuais das prioridades em harmonia
com as necessidades institucionais e perfil das capacidades disponíveis de TI.

2. Referencial teórico do processo de planejamento
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5. Elaboração e formalização do PDTI: definição de programas e linhas de
ação, definição de prazos e produtos esperados, definição dos indicadores,
elaboração do PDTI e apresentação à Comissão de Coordenação-Geral (CCG),
aprovação e publicação do PDTI. A CCG é órgão colegiado da Secretaria do
Tribunal com função consultiva e finalidade de auxiliar o presidente do TCU na
alocação de recursos e na formulação de políticas e diretrizes institucionais.
6. Execução e acompanhamento do PDTI: cadastro das ações nas ferramentas
de gestão, registro do andamento e dos indicadores de cada iniciativa, bem como
das alocações de recursos para os projetos, análise de acompanhamento baseada
em painéis de gestão, relatórios e reuniões de acompanhamento periódicas. Além
disso, fazem parte dessa etapa a revisão do PDTI e o tratamento de exceções.

Figura 10 – Atividades realizadas por etapa do processo de planejamento de TI
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3.

PREPARAÇÃO DO CICLO
DE PLANEJAMENTO

A cada ciclo de elaboração do PDTI é importante revisitar e validar as premissas,
parâmetros e compromissos balizadores do processo, de forma a orientar e direcionar a tomada de decisão para escolhas estratégicas e de maior valor agregado.
No ano de 2015, em particular, houve a necessidade de significativos investimentos na concepção e desenho do processo de planejamento e na definição
de critérios de priorização, assim como para equalização e internalização de conceitos e harmonização de percepções. Essas providências preliminares exigiram
estudos técnicos e a realização de sucessivas reuniões do CGTI para deliberações sobre o processo.
Resumidamente, a preparação do ciclo de planejamento envolveu as seguintes atividades:
a. reuniões para definição de conceitos, alinhamento de expectativas e estabelecimento de cronogramas, compromissos e convenções;
b. pesquisa de critérios geralmente utilizados no mercado e em estudos acadêmicos de servidores do próprio TCU;
c. elaboração e experimentação de regras de validação de cada critério, assim como do resultado da aplicação do conjunto de critérios;
d. simulação de utilização dos critérios sobre planos anteriores;
e. levantamento e caracterização das demandas por unidade coordenadora
ou de negócio.
Essa etapa de preparação do ciclo de planejamento foi de fundamental importância para reflexão das pessoas e preparação de ambiente favorável à construção de novo paradigma para definição de prioridades institucionais. Esse período
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permitiu estabelecer as bases para uma espécie de pacto e de compromisso com
um conjunto de premissas a serem seguidas por todos os integrantes do CGTI
nas etapas subsequentes. O processo induziu mudanças significativas no modelo
mental existente e na forma de perceber e de tratar as demandas. Essas mudanças foram essenciais e determinantes para favorecer escolhas coletivas em detrimento de escolhas focadas em nichos de negócio ou na estrutura organizacional.
Evidentemente que a cada ciclo de planejamento os critérios e premissas
poderão ser aperfeiçoados e aprimorados em razão da aprendizagem organizacional. Ao longo do processo de planejamento estabeleceu-se um conjunto de
premissas para facilitar a compreensão e a manutenção do alinhamento com os
propósitos e resultados esperados. Entre essas premissas, destacam-se:
a. necessidade de definição de um conjunto de critérios de priorização para
orientar as escolhas e o consequente compromisso de disciplina e respeito a esses critérios. As demandas são crescentes e superiores à capacidade de resposta e, portanto, não haveria como atender à totalidade das expectativas; Ao CGTI incumbia o desafio de se fazer as melhores escolhas
sob a ótica da instituição e da entrega de valor para o TCU. A aplicação
dessa premissa exigiu esforço significativo de desapego e necessidade de
desenvolver e harmonizar percepções sistêmicas e coletivas da entrega de
valor para a organização;
b. as escolhas do que fazer e do que não fazer seriam de responsabilidade
de todos. Ainda, feitas as escolhas, haveria necessidade de manter disciplina e vigilância, de forma a permitir a concretização das prioridades
estabelecidas. Essa prática seria de fundamental importância para permitir
concentração de esforços e foco na execução firme do planejado;
c. necessidade de percepção do impacto e do custo de oportunidade das
demandas não priorizadas e do consequente endereçamento dessas para
exame em ciclos futuros;
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d. necessidade de dispor dos recursos de forma cada vez mais eficiente. Os
recursos seriam alocados por prazo e volume determinados, cabendo ao
gestor da solução focar nas entregas de maior valor agregado;
e. elaboração de portfólio único e transparência e parceria nas escolhas e na
execução do planejado. Essa providência seria de fundamental importância para a construção de visão sistêmica e institucional e para manutenção
de foco nos projetos priorizados;
f. previsão de revisões semestrais e de tratamento de exceções, de forma a
manter o necessário alinhamento com as prioridades e orientações institucionais; e
g. estabelecimento de um processo sistemático de acompanhamento e
transparência do andamento das ações planejadas, dos indicadores e dos
resultados alcançados.

3.1 CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
A definição de critérios objetivos para priorização de inciativas e tomada de
decisões exigiu estudos e investimento significativos, tanto da área de tecnologia da informação, quanto das áreas de negócio. Essa foi a principal inovação introduzida no processo de planejamento das ações de tecnologia da informação
no ano de 2015.
Ante o cenário de demandas superiores à capacidade de resposta, o uso de
critérios técnicos para o estabelecimento de prioridades institucionais revelou-se
essencial para a realização de escolhas estratégicas, de forma estruturada, transparente e coletiva.
A etapa de definição dos critérios de priorização foi especialmente desafiadora. Exigiu várias pesquisas, levantamentos de informações e simulações para

confirmar a real utilidade e coerência do resultado para orientar as escolhas
tanto do que fazer quanto do que não fazer. Também houve necessidade de
equalizar entendimentos e harmonizar percepções sob as óticas de negócio e de
tecnologia da informação, assim como calibrar o grau de contribuição de cada
critério no processo de escolha.
Tomando por base o resultado do estudo técnico realizado com participação do Gartner, assim como trabalhos acadêmicos realizados por servidores do
Tribunal de Contas da União, estabeleceu-se um conjunto de premissas para
orientar a concepção e a contribuição esperada de cada critério. Ainda com subsídio das recomendações desses estudos, os critérios foram agrupados em duas
dimensões de análise específicas: uma, para capturar e tratar da entrega de valor
para os negócios e, outra, dos riscos associados à demanda ou ao projeto.
As premissas adotadas para orientar a definição dos critérios foram as seguintes:
a. simplicidade de utilização e representatividade – procurou-se definir um
conjunto reduzido de critérios, porém suficientemente amplos e com significado capaz de atender às áreas e necessidades de negócio;
b. objetividade e equidade de interpretação – a efetividade do cumprimento
do propósito do critério está diretamente associada à equidade de compreensão e aplicação do critério pelos diferentes atores envolvidos no
processo;
c. baixo acoplamento – essa premissa teve por propósito minimizar ou eliminar intersecções entre os critérios.
Dimensões de análise:
Entrega de valor para o negócio: focam aspectos inerentes à entrega de
valor para o negócio. Essa dimensão impacta positivamente o cálculo da nota
alcançada pela demanda.

3. Preparação do ciclo de planejamento
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Riscos: contemplam aspectos inerentes a riscos associados ao negócio, à arquitetura e infraestrutura tecnológica ou à magnitude do projeto. Essa dimensão
impacta negativamente no cálculo da nota da demanda, pois lida com riscos
associados à realização do projeto.
Riscos de negócio
e riscos de TI

Entrega de valor

Estudo técnico preliminar realizado sinalizou oito critérios potenciais a ser
utilizados. Esses critérios foram organizados em subconjuntos, de acordo com o
valor de entrega para o negócio, riscos e capacidade de entrega. Para cada critério, definiu-se um conjunto de quesitos e levantadas informações junto às áreas
de negócio e de tecnologia. Os quesitos têm por propósito capturar respostas
objetivas relativamente aos aspectos que caracterizam o critério.
Ao longo do processo de aplicação dos critérios, sempre que necessário,
foram feitas simulações de entendimento e avaliadas a contribuição e a utilidade
de cada quesito e critério. Por exemplo, na experimentação, o critério “Determinação legal” revelou-se de pouca utilidade e foi desconsiderado, pois não
representava diferencial de escolha. O fato de todas as ações do TCU estarem
amparadas por comando legal ou constitucional conferia a esse o mesmo resultado para todas as demandas.
Ao final, restaram sete critérios de priorização, os quais estão retratados sob
diferentes aspectos no quadro adiante.

Figura 11 – Descrição dos critérios de priorização
Valores para o negócio
1. Alinhamento
às prioridades
da gestão

Mede a aderência da demanda a prioridades da gestão (Plano de
Diretrizes). A demanda recebe pontuação nesse critério se atender a
prioridade da gestão.

Não: a demanda não está vinculada diretamente a alguma prioridade da gestão.
Sim: a demanda está vinculada a uma ou mais prioridades da gestão.
2. Impacto da não
realização ou da
descontinuidade
do atendimento
da demanda

Mede as consequências para o negócio que podem advir da não
realização ou da interrupção do atendimento da demanda. Quanto
maior o impacto nos processos críticos de negócio ou na implementação
de outros projetos, maior será a pontuação para fins de priorização de
atendimento da demanda.

Baixo: a não realização ou a interrupção do atendimento da demanda não impacta o
funcionamento de processo crítico e não é pré-requisito para implementação de outro projeto.
Médio: a não realização ou a interrupção do atendimento da demanda não impacta o
funcionamento de processo crítico, mas é pré-requisito para implementação de outro projeto.
Alto: a não realização ou a interrupção do atendimento da demanda impacta o funcionamento
de processo crítico, mas não é pré-requisito para implementação de outro projeto.
Muito alto: a não realização ou a interrupção do atendimento da demanda impacta o
funcionamento de processo crítico e é pré-requisito para implementação de outro projeto.
3. Público-alvo

Verifica a representatividade e a quantidade de usuários a ser
beneficiados pelos resultados do atendimento da demanda. Quanto
maior a representatividade e o número de usuários, maior a pontuação.

Baixo: o atendimento da demanda beneficiará diretamente servidores de uma unidade do TCU.
Médio: o atendimento da demanda beneficiará diretamente servidores de mais de uma unidade
do TCU.
Alto: o atendimento da demanda beneficiará diretamente todo o TCU ou autoridade do TCU ou
usuário externo.
Muito alto: o atendimento da demanda beneficiará diretamente todo o TCU ou autoridade do
TCU; e usuário externo.
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Riscos inerentes a negócio
4. Maturidade da
proposta de solução

Mede o grau de conhecimento da proposta de solução técnica
para o problema ou oportunidade de negócio. Quanto
maior a maturidade da proposta de solução técnica de
negócio para a organização, menores os riscos associados ao
atendimento da demanda. Logo, maior será a pontuação.

Baixa: não existe modelo conceitual concebido. No caso de contratação, não
há indicação formal das necessidades de negócio a serem atendidas.
Média: existe modelo conceitual concebido parcialmente, ou o modelo foi concebido sem
a participação das áreas de negócio, unidade coordenadora de gestão e área de TI. No
caso de contratação, as necessidades de negócio a serem atendidas estão formalizadas.
Alta: existe modelo conceitual completo e concebido com a participação das áreas de
negócio, unidade coordenadora de gestão e área de TI. No caso de contratação, as
necessidades de negócio estão formalizadas e o estudo técnico preliminar concluído.
Muito alta: existe modelo conceitual completo e projeto básico da solução.
No caso de contratação, as necessidades de negócio a serem atendidas estão
formalizadas, e o estudo técnico preliminar e o termo de referência concluídos.
Notas:
1) modelo conceitual: compreende declaração de requisitos + modelo de entidades de negócio
+ análise de impacto e integrações com outros sistemas;
2) projeto básico: indica a solução técnica do problema, compreendendo o modelo conceitual +
telas principais + fluxos de processos ou diagramas de máquina de estado;
3) necessidades de negócio formalizadas: descrição das necessidades de negócio a serem
atendidas, dos benefícios esperados e da vinculação ao planejamento institucional.
5. Coleta dos requisitos
de negócio

Verifica a complexidade da demanda quanto aos seguintes aspectos:
quantidade de organizações ou unidades do TCU participantes e
grau de dedicação do gestor de negócio à demanda. Quanto maior
a complexidade, maiores os riscos associados ao atendimento da
demanda. Logo, a pontuação para fins de priorização será menor.
Observação: as unidades de TI não são consideradas
unidades gestoras, salvo quando figuram como
gestoras da demanda de negócio.

Organizações
envolvidas na gestão
dos processos
de negócio
Baixo: apenas TCU
Alto: TCU e outras
organizações

Unidades no TCU envolvidas na
Grau de dedicação dos
gestão dos processos de negócio gestores de negócio
Baixo: não haverá alocação
Baixo: uma unidade do TCU
de pessoa com dedicação
Médio: duas unidades do TCU
exclusiva da unidade
Alto: três unidades do TCU
gestora ou de negócio
Muito alto: acima de três
Alto: haverá indicação de
unidades do TCU
pessoa com dedicação
exclusiva da unidade
gestora ou de negócio

Riscos inerentes a aspectos técnicos
6. Complexidade técnica

Aderência à arquitetura
padrão e tecnologias
Não: o atendimento à demanda
implicará utilização de
arquitetura tecnológica diversa
daquela adotada no Tribunal.
Sim: o atendimento à
demanda implicará utilização
da arquitetura tecnológica
padrão adotada no Tribunal.
7. Escala do projeto

Mede o grau de dificuldade para a execução do projeto
necessário ao atendimento da demanda, considerando apenas
os aspectos inerentes à TI. Para esse fim, serão considerados
os seguintes quesitos: aderência à arquitetura padrão e
tecnologias; e, complexidade do objeto. Quanto maior a
complexidade técnica, maiores os riscos associados ao projeto.
Logo, a pontuação para fins de priorização será menor.
Complexidade do objeto
Baixa: o produto ou serviço a ser entregue possui baixo grau
de dificuldade de execução.
Média: o produto ou serviço a ser entregue possui médio grau
de dificuldade de execução.
Alta: o produto ou serviço a ser entregue possui alto grau de
dificuldade de execução.
Muito alta: o produto ou serviço a ser entregue possui
altíssimo grau de dificuldade de execução.
Mede o esforço necessário para desenvolver o projeto,
utilizando a métrica homem-dia da TI. Quanto maior
a magnitude, maiores os riscos associados ao projeto,
uma vez que estará mais suscetível a mudanças
internas e externas. Logo, a pontuação para fins de
priorização do projeto no portfólio será menor.

Baixa: esforço até 99 homens-dia.
Média: esforço entre 100 e 249 homens-dia.
Alta: esforço entre 250 e 799 homens-dia.
Muito alta: esforço igual ou superior a 800 homens-dia.
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FATOR DE PONDERAÇÃO PARA CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
Embora todos os critérios privilegiem aspectos técnicos e objetivos, a contribuição e a influência de cada um no processo de aferição de prioridade devem
assumir peso relativo de acordo com o grau de percepção de importância estratégica para tal fim.
Para tanto, tomou-se por referência o método Analytic Hierarchy Process
(AHP). Esse método foi criado na década de 1970 pelo professor Thomas Saaty,
com o propósito de auxiliar a tomada de decisões complexas.
De acordo com o método, cada partícipe do processo declara, par a par, o grau
de importância entre os critérios. Assim, inicialmente, cada unidade integrante do
CGTI fez exercício interno de atribuir pesos específicos por critério, seguindo o
modelo descrito e simulando a prioridade para alguns projetos. Na sequência,
todos os partícipes, em conjunto, conheceram os pesos atribuídos por unidade,
assim como as razões consideradas individualmente. Nessa oportunidade, as unidades envolvidas – negócio e tecnologia – entenderam conveniente equalizar algumas percepções e entendimentos e, então, coletivamente, atribuir novos pesos.
Colhidos os pesos, calculou-se a média ponderada das notas por critério – quadro
adiante –, cujos valores foram adotados para a aferição da nota de cada demanda.
Figura 12 – Fator de ponderação por critério
Critério
1. Alinhamento às prioridades da gestão
2. Impacto da não realização ou da descontinuidade
do atendimento da demanda
3. Público-alvo
4. Maturidade da proposta de solução
5. Coleta dos requisitos de negócio
6. Complexidade técnica
7. Escala do projeto

Fator de ponderação
22
20
17
14
11
9
7

3.2 CAPACIDADE DE ENTREGA DA TI
A área de tecnologia da informação é comumente considerada hermética e
visível apenas por meio de números associados às “caixinhas” da estrutura organizacional (quantitativo de pessoas, quantidades de sistemas ou ferramentas sob
responsabilidade, orçamento etc.). Um dos desafios enfrentados no processo de
planejamento foi representar a capacidade de entrega de TI por meio de um
modelo simples e objetivo, que adotasse métricas compreensíveis tanto pela TI
como pelas demais áreas de negócio.
Inicialmente, seguindo recomendação feita no estudo técnico, a alocação de
recursos da área de tecnologia da informação (unidades STI e Setic) foi agrupada e apresentada de acordo com as atividades de sustentação, novos projetos,
atividades administrativas e função de gestão. Para esse fim, tomou-se por base
o histórico reportado dos anos de 2013 e 2014. Nesse período, do total da força
de trabalho, entre 55% e 60% esteve alocada em atividades de sustentação da
infraestrutura de TI e dos serviços e sistemas em funcionamento, e o restante em
projetos. Esse perfil de alocação está representado na figura adiante, inclusive
com indicação de quantitativos. Importante registrar que todos os cálculos inerentes a capacidades consideraram apenas servidores do TCU lotados nas Secretarias de Infraestrutura e de Soluções de Tecnologia da Informação. A capacidade aportada por meio de desenvolvimento descentralizado ou de colaboradores
terceirizados não foi considerada para fins de cálculos.

Gestores

Figura 13 – Perfil aferido de alocação da capacidade
Projetos
52 (44%)

STI: 38 servidores (57%)
Setic: 14 servidores (27%)

Sustentação
66 (56%)

STI: 29 servidores (43%)
Setic: 37 servidores (73%)

Serviços administrativos
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O desafio seguinte foi a adoção de métrica da capacidade de entrega de
tecnologia compreensível às áreas de negócio. Para tanto, a capacidade de entrega foi calculada tomando-se por referência o conceito de “homem-dia” (HD),
inclusive com adoção dos mesmos requisitos de aferição. No TCU, esse parâmetro é amplamente utilizado por diferentes áreas de negócio. Para esse fim,
considerou-se a quantidade de recursos, multiplicou-se pelo número de dias do
período do PDTI (de abril a março), descontando-se os períodos de ausências
relativas a férias, recesso institucional, finais de semana e feriados. Esses cálculos
possibilitaram retratar, em linguagem comum ao Tribunal, o dimensionamento
da capacidade nas perspectivas de projeto e de sustentação.
Figura 14 – Dimensionamento da capacidade disponível
Unidade

Parâmetro

Projeto

Sustentação

Total

Desenvolvimento

Servidores

38

29

67

Quant. HD

7.068

5.394

12.462

%

57%

43%

100%

Servidores

14

37

51

Quant HD

2.604

6.882

9.486

%

Infraestrutura

Total

27%

73%

100%

Servidores

52

66

118

Quant. HD

9.672

12.276

21.948

%

44%

56%

100%

3.3 COMPETÊNCIAS TECNOLÓGICAS
A acelerada evolução e inserção de tecnologia também tem seus paradoxos. Se por um lado revela oportunidades, facilidades e novas possibilidades
de aplicação de TI para as áreas de negócio, por outro, invariavelmente, insere
complexidade e mais demandas aos ambientes de tecnologia. Por isso, a par

de novas demandas, também surgem segmentos que exigem conhecimentos
técnicos específicos, como no caso de adoção de governo digital, uso intensivo
de certificados e protocolos que assegurem integridade, confiabilidade e não
repúdio aos atos praticados por pessoas, coisas e sistemas.
A parcela de capacidade destinada a projetos foi, então, agrupada e apresentada de acordo com as competências tecnológicas coincidentes com os perfis
técnicos requeridos na área de Tecnologia da Informação.
Figura 15 – Dimensionamento da capacidade disponível por competência tecnológica
Competências tecnológicas

HD disponível

(%)

Desenvolvimento centralizado

4.320

45%

Infraestrutura

1.225

13%

Portais

465

5%

Atendimento ao usuário

744

8%

Padronização e arquitetura

651

7%

Suporte à análise de dados e inteligência de negócio

367

4%

Segurança da informação

372

4%

Gestão e governança de TI

372

4%

Administração de dados e integração

419

4%

Gestão de portfólio e processos de trabalho

245

3%

Desenvolvimento descentralizado

326

3%

9.506

100%

Total

O desafio seguinte foi estimar cada demanda catalogada também sob essas mesmas perspectivas de competência, atividade denominada de “dimensionamento da capacidade necessária unitária”. Para esse dimensionamento,
tomando-se por referência histórico de desenvolvimento de sistemas do TCU,
definiu-se um modelo utilizando-se de agrupamentos e escalas. Cada competência tecnológica foi dividida em tipos de atividade, e estas, por sua vez, como
de alta, média ou baixa complexidade.
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Na sequência, cada gerente de equipe de TI informou, com base no histórico
de atendimento, qual seria a equipe padrão e a estimativa de prazo para realizar
determinado projeto de acordo com o tipo de atividade envolvida e escala de
complexidade. O resultado desse exercício está estratificado no quadro adiante
e serviu de referência para estimar cada uma das demandas catalogadas em
termos de esforço requerido medido em homens-dia.
Figura 16 – Dimensionamento da capacidade necessária unitária
Competência
tecnológica

Tipo de
atividade

Escala

Referência

Desenvolvimento
centralizado

Desenvolvimento

Alta

e-TCU

7

Média

Comunicações,
e-Contas

5

10

775

Baixa

Representante legal

5

5

388

4

6

372

3

3

140

2

1

31

1

12

186

1

4

62

1

2

31

Manutenção
evolutiva

Para atendimento de um projeto

Alta
Média

Soluções diversas
em funcionamento

Baixa
Desenvolvimento
descentralizado

Desenvolvimento

Alta
Média
Baixa

Suporte à análise
de dados e
inteligência
de negócio

Criação de
universos

Atividades de
governança e
gestão requeridas

Equipe
mínima

Prazo
médio
(mês)
11

HD

1.194

Alta

Recursos

1

4

62

Média

Instruções

1

3

47

Baixa

Demais atividades

1

2

31

Painel do Controle

1

5

78

Média

Painel da gestão
do TCU

1

3

47

Baixa

Deliberações

1

2

31

Criação de painéis Alta

Essas mudanças de abordagem agregaram valor significativo ao processo
de comunicação entre tecnologia da informação e áreas de negócio. Além de
permitir a adoção de linguagem de compreensão comum, também permitiram
analisar as demandas e considerar a força de trabalho disponível sob o enfoque
das habilidades técnicas existentes. Consequentemente, também foi possível
identificar lacunas e sobreposições de capacidades e de demandas, assim como
otimizar a execução da estratégia de TI por meio do agrupamento de projetos
que requeiram idêntico perfil de conhecimento tecnológico.
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4.

CAPTURA DE DEMANDAS

As inovações tecnológicas fomentam e permitem novas oportunidades e a
construção de novos modelos e referenciais de atuação. No cenário digital, essa
percepção está cada vez mais presente nas áreas de negócio. Por isso, a captura
de demandas foi liderada, essencialmente, por essas áreas por meio das unidades integrantes do CGTI.
Para subsidiar essa etapa do processo, foi elaborada planilha para coleta das
demandas acompanhadas de um conjunto de informações associadas, como:
escopo, necessidade institucional a ser atendida, oportunidade a ser explorada
ou problema a ser resolvido, benefícios esperados, ponto focal na área de negócio, resposta aos quesitos de cada critério. Esse mesmo modelo foi aplicado
também às demandas originárias da própria área de tecnologia.
No ciclo de planejamento de 2015, foram coletadas as demandas indicadas
no quadro adiante, agrupadas por unidade coordenadora ou de negócio, conforme o caso. Como as demandas foram capturadas separadamente, análise
preliminar feita pelo CGTI identificou algumas com características de atividade, as quais foram endereçadas para tratamento sob a forma de demandas de
sustentação. Outras constavam em duplicidade ou estavam contempladas no
escopo de demandas amplas. Essas receberam o atributo de “Canceladas”. A
opção de não excluir simplesmente teve por propósito subsidiar ações futuras
de comunicação do tratamento conferido a cada demanda cadastrada. As que
passaram por essa triagem prévia foram encaminhadas à área de TI para avaliação e levantamento de informações técnicas complementares como análise de
risco e dimensionamento da capacidade requerida.
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Figura 17 – Triagem de demandas
Unidade

Cadastradas

Tratadas
como
sustentação

Canceladas

Encaminhadas
para avaliação

Seginf

25

1

2

22

Seadmin

3

2

0

1

Adgepres

22

2

5

15

Setic

17

0

2

15

STI

23

2

1

20

Seplan

4

1

0

3

Total

94

8

10

76

As demandas originárias da área de tecnologia da informação (unidades STI e
Setic) são basicamente de natureza estruturante e fundamentais para a manutenção e evolução da infraestrutura e serviços de tecnologia da informação ou para
viabilização de projetos constantes do portfólio priorizado.
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5.

PROPOSIÇÃO DE PROJETOS

Todo exercício de escolha é feito com base em informações, crenças e percepções. Esta etapa teve papel singular, pois permitiu reunir requisitos, parâmetros e
elementos sob as perspectivas de negócio e de tecnologia da informação relativas a cada demanda. Essa providência revelou-se de fundamental importância no
processo para orientar escolhas mais consistentes, contextualizadas e estratégicas.
Na prática, significou rodadas sucessivas de reflexão sobre cada demanda e
sob diferentes contextos e perspectivas. Nas rodadas de reflexão, incentivou-se
colher informações e olhar cada demanda sob a forma de quatro questões básicas:
a. que necessidade, problema ou oportunidade institucional a demanda visa
a atender, resolver ou aproveitar;
b. que benefícios e produtos são esperados;
c. a quem se destinam os produtos (cliente);
d. que necessidade do cliente o produto visa a atender.
Conforme registrado na etapa anterior, as demandas consideradas aptas na
triagem preliminar feita por unidade integrante do CGTI foram encaminhadas
para a área de tecnologia para exame e levantamento de informações técnicas
complementares, assim como indicação de eventuais recomendações de desdobramentos.
O escopo das demandas é bastante variado. Algumas podem ser convertidas
em um único projeto; outras, exigem o endereçamento de múltiplos, envolvendo tanto aspectos de infraestrutura, quanto de desenvolvimento, de integração
de soluções e ferramentas e até de aquisições. Por isso, a importância desta
etapa de análise e levantamento de informações da demanda sob diferentes
perspectivas tecnológicas, funcionais e não funcionais, bem como identificação
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de produtos e benefícios esperados, estimativa de tamanho de cada iniciativa ou
projeto derivado (escala), identificação do perfil da capacidade técnica requerida, possíveis riscos técnicos associados, entre outros elementos. Cada demanda,
se priorizada, poderá resultar em um ou mais projetos no PDTI.
Também como parte desta etapa de proposição de projetos, a área de tecnologia, tomando por referencial experiências auferidas de projetos anteriores,
realizou trabalho de estimativa de dimensionamento de esforço com base na
declaração de escopo, nos produtos esperados e na complexidade técnica para
atendimento da demanda.
A métrica utilizada para dimensionamento do esforço foi a de homem-dia,
conforme já amplamente utilizada no âmbito do Tribunal de Contas da União
para as atividades de controle externo e administrativas.
Assim, para cada projeto, com base no dimensionamento da capacidade
unitária, avaliou e estimou a quantidade de HD requerida para as demandas
habilitadas nas etapas de captura. O resultado dessa avaliação foi agrupado por
unidade conforme quadro adiante.
Figura 18 – Total de projetos analisados e capacidade requerida
Unidade

Demandas
Cadastradas

Projetos

Seginf

25

Habilitadas na
etapa de captura
22

Seadmin
Adgepres
Setic
STI
Seplan
Total

3
22
17
23
4
94

1
15
15
20
3
76

Quantidade

HD requerido

25

8.118

14
16
42
24
4
125

1.674
2.179
5.413
3.527
313
21.225
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A figura adiante retrata a dinâmica e a evolução conceitual e de tratamento
das demandas ao longo do processo de planejamento de TI.
Figura 19 – Ciclo conceitual de demandas
Captura de demandas

Demandante

Caracterização e dimensionamento por projeto

Caracterizada
como sustentação

Área de TI

Exame e priorização dos projetos
Sustentação
Critérios de priorização

CGTI

Projetos priorizados

Repositório de
projetos não priorizados

Indicadores

PDTI

Direcionadores

Programas e
linhas de ação

Portifólio
de ações

Portifólio
de indicadores
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6.

PRIORIZAÇÃO DO PORTFÓLIO

Concluídas as etapas de captura e conhecimento das demandas, foram simulados, em planilhas individuais por unidade agrupadora (unidade integrante
do CGTI, exceto AdgeTI), os resultados decorrentes da aplicação dos critérios.
Posteriormente, as demandas foram consolidadas em uma única planilha para
possibilitar o exame e priorização coletivos.
Essa providência agregou valor significativo ao processo, pois permitiu a todas as unidades partícipes conhecer e tratar, de forma agregada e sistêmica, o
conjunto de demandas do Tribunal. Até, então, a visão era sempre parcial, pois
contemplava apenas as demandas sob a ótica de cada unidade agrupadora. A
visão sob essa nova perspectiva revelou prontamente a pertinência de, antes de
iniciar o processo de escolhas, promover ainda alguns ajustes de escopo, assim
como de equalizar informações. Essa fase foi especialmente rica para aprendizado coletivo e para mudanças no modelo mental. Gradativamente, as percepções
coletivas foram se sobrepondo ao modelo de tratamento e de escolhas centrados em silos de negócio.
A percepção do grau de prioridade foi bastante dinâmica e observou a nota
obtida com a aplicação dos critérios. Conhecido o ranking calculado, o comitê
realizou exame minucioso das informações (quesitos) relativas a cada demanda
cadastrada.
Para facilitar o processo e conferir maior imparcialidade no tratamento, o exame foi feito por grupo de demandas. O ranking foi estratificado por unidade
agrupadora, e as respostas fornecidas aos quesitos de cada demanda examinadas e cotejadas no contexto do subconjunto. Nessa fase, novamente verificou-se
a necessidade de equalização de entendimentos e de aperfeiçoamento de quesitos. Foram realizadas várias rodadas de concepção e experimentação de crité-
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rios. Em conjunto, foram decididos e promovidos ajustes tanto de conteúdo e
escopo das demandas, quanto de resposta aos quesitos. Para tanto, utilizou-se
planilha que, atualizada com as mudanças decididas, possibilitava simular, de
forma ágil e transparente, a nova situação tanto do ranking parcial quanto do geral. Essa dinâmica permitia conhecer e avaliar, em tempo real, o impacto decorrente das alterações promovidas. A figura adiante exibe um extrato da resposta
calculada a partir da combinação dos parâmetros.
Figura 20 – Ranking de demandas

Ao final dessa etapa de priorização, obteve-se um ranking com todos os
projetos cadastrados, ordenados de acordo com o grau de prioridade auferido
em decorrência da aplicação dos critérios. Contudo, a contribuição maior para
o processo de planejamento, foi o significado agregado, tanto individualmente, quanto por diferentes contextos. Pode-se conhecer, por exemplo, o dimensionamento de cada demanda, os benefícios esperados, o perfil tecnológico
requerido, a interseção com e entre demandas, a maturidade da proposta de
solução, os riscos envolvidos. Esse mesmo conhecimento foi possível sob diferentes perspectivas de interesse e de visão, como: por unidade agrupadora,

para o TCU, por grupo de demandas afins seja sob a ótica de negócio ou da
tecnologia envolvida, entre outras.
Durante a concepção do modelo e a construção do portfólio, foram utilizados
diversos aspectos conceituais preconizados no Padrão para Gerenciamento de
Portfólio do Project Management Institute (PMI), em especial as seguintes áreas
de conhecimento e processos:
a. Portfolio Strategic Management – Develop Portfolio Strategic Plan e Define Portfolio Roadmap;
b. Portfolio Governance – Define Portfolio; e
c. Portfolio Communication Management – Develop Portfolio Communication Management Plan.
Segundo o PMI, a gestão coordenada de portfólio visa a produzir informação
de valor para suportar ou alterar as estratégias da organização ou as escolhas de
investimento. Esse modelo de gestão também favorece para que as estruturas
de governança tomem decisões que controlem ou influenciem o direcionamento
dos componentes do portfólio para alcance dos resultados esperados.
A elaboração do conjunto do portfólio de projetos permitiu equilibrar conflitos de demanda e de recursos com base em prioridades e capacidades disponíveis. Para tanto, foram considerados, entre outros, processos e estrutura
organizacional, critérios de priorização, recursos e capacidades para melhor dar
cumprimento aos planos institucionais que orientaram a elaboração do PDTI.

6.1 EXAME DE CAPACIDADE
A adequação à capacidade disponível talvez tenha sido a etapa mais desafiadora de todo o processo. Como a quantidade de demandas se revelou, sig-
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nificativamente, superior à capacidade de resposta disponível, exigiu exercício
constante de maturidade e de imparcialidade de todos os integrantes do CGTI
para, efetivamente, fazer as escolhas mais estratégicas, tanto sob o ponto de
vista do que priorizar, quanto do que não priorizar para o ciclo de planejamento
em questão.
Como ponto de partida de análise, tomaram-se os parâmetros de capacidade
disponível e requerida por competência tecnológica, conforme quadro adiante. Os projetos foram agrupados por competência tecnológica, mantendo-se
a priorização do ranking. O olhar sob essa perspectiva permitiu conhecer tanto
as demandas a serem potencialmente atendidas quanto não atendidas, assim
como a capacidade de entrega e o lapso de capacidade existentes de forma
bastante objetiva.
Figura 21 – Comparativo HD requerido x HD disponível
Competência tecnológica

HD requerido

HD disponível

Desenvolvimento centralizado

11.462

4.320

Infraestrutura

4.448

1.225

452

465

Portais

1.155

744

Padronização e arquitetura

1.068

651

Administração de dados e integração

667

367

Gestão de portfólio e processos de trabalho

512

372

Atendimento a usuários

418

372

Suporte à análise de dados e
inteligência de negócio

619

419

Desenvolvimento descentralizado

102

245

Segurança da informação

323

326

21.225

9.506

Gestão e governança de TI

Total

Premissa também importante nesta etapa de exame de capacidade foi a
atenção permanente para combinar escolhas que permitissem a melhor utilização das capacidades disponíveis. Concluída a primeira rodada de priorização,
o CGTI tomou para exame o volume marginal de recursos disponíveis por competência tecnológica. Foi possível, então, contemplar demandas adicionais, não
exatamente por ordem de prioridade, mas combinando-se o saldo de capacidade disponível com o grau de prioridade e o tamanho da demanda.
Especificamente em relação ao desenvolvimento descentralizado, foi considerado o esforço requerido para o exercício dos papéis e competências a cargo
da área de tecnologia da informação: provimento e manutenção da arquitetura
de desenvolvimento, definição de padrões e gestão do processo; e governança
do portfólio de soluções descentralizadas.
Figura 22 – Análise de capacidade

TI/Subunidade 1

Projeto de Interface Gráfica

TI/Subunidade 2

Projeto de Interface Gráfica

TI/Subunidade 1

Projeto de Interface Gráfica

TI/Subunidade 2

Projeto de Interface Gráfica

TI/Subunidade 2

Projeto de Interface Gráfica
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Vencidas essas rodadas de análise, conhecidas as escolhas e considerando a
experiência e o conhecimento acumulados durante o processo, foram realizados
coletivamente e de forma dinâmica e transparente, ajustes pontuais na nota obtida pela demanda e do esforço estimado (mecanismo de force-in e force-out),
a fim de contemplar situações não previstas e refinar as escolhas decorrentes do
processo, garantindo, assim, melhor otimização possível do portfólio e capacidades disponíveis.
Ao final, os projetos considerados priorizados nos termos dos critérios estabelecidos e respeitada a capacidade de entrega constituíram o portfólio para
detalhamento no Plano Diretor de Tecnologia da Informação. As demandas não
contempladas constituíram base de informação para exame em ciclos futuros de
planejamento. Futuramente, também poderão ser objeto de exame para provimento por meio da ampliação do uso de recursos externos ou de desenvolvimento descentralizado, caso considerada viável e atendidos os requisitos dessas
modalidades.
As figuras adiante retratam, estatisticamente e sob diferentes perspectivas,
o resultado do processo de priorização concebido, experimentado e aplicado
para priorização das demandas inerentes à tecnologia da informação a serem
consideradas para compor o PDTI para o período de abril de 2015 a março de
2016. Retratam, também, o expressivo volume de demandas não priorizadas em
razão de a capacidade de entrega estar, significativamente, aquém para atender
as necessidades institucionais de uso de recursos tecnológicos.

Figura 23 – Demandas priorizadas por unidade
Unidade

Total

Priorizado

Não priorizado

Demandas

Esforço

Demandas

Esforço

Demandas

Esforço

Seginf

25

8.118

12

2.228

13

5.780

Seadmin

14

1.674

13

1.550

1

124

Adgepres

16

2.179

14

1.698

2

481

Setic

42

5.413

21

1.786

21

3.627

STI

24

3.527

13

1.561

11

1.967

Seplan

4

313

3

282

1

31

125

21.225

76

9.216

49

12.009

100%

100%

61%

43%

39%

57%

Total

Figura 24 – Quantidade de ações por competência tecnológica
Suporte à analise de dados
e inteligência de negócio (6)

Desenvolvimento descentralizado (2)
8%

Atendimento ao usuário (7)
Gestão de portifólioe
processos de trabalho (4)
Administração de
dados e integração (4)

3%

Segurança da Informação (5)

7%

9%
5%

21%

Desenvolvimento
centralizado (16)

5%

Padronização e arquitetura (5)
Portais (9)

7%
12%

7%

16%

Infraestrutura (12)

Gestão e governança de TI (5)
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O PDTI materializa escolhas estratégicas de ações de tecnologia da informação para dar cumprimento aos demais planos institucionais. O peso conferido ao critério “Alinhamento às prioridades da gestão” foi significativamente
importante para orientar as escolhas. A título de informação, o quadro adiante
evidencia o alto grau de alinhamento obtido: das 176 ações contempladas, 159
estão diretamente alinhadas a alguma prioridade da gestão. As 17 restantes têm
características transversais e, portanto, não vinculadas a prioridades específicas.
Figura 25 – Ações que atendem diretamente prioridades da gestão
Prioridades de gestão

Quantidade
de ações

%

Aprimorar métodos de priorização de
fiscalização, com foco na análise de dados
(Controle baseado em análise de dados)

15

9%

Induzir a transparência governamental e a prestação
de serviços eletrônicos (Governo digital)

38

22%

Induzir a eficiência do estado (Eficiência do Estado)

27

15%

Estabelecer parcerias com órgãos de
controle (Parceria no controle)

5

3%

Aprimorar a comunicação com as partes
interessadas (Comunicação institucional)

39

22%

Aprimorar a aprendizagem organizacional
(Aprendizado organizacional)

19

11%

Integrar a sede e os estados
(Integração Organizacional)

0

0%

Inovar o processo e as ações de
controle (Inovação do controle)

16

9%

Não indicado

17

10%
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7. ELABORAÇÃO E
FORMALIZAÇÃO DO PDTI
O plano é resultado de amplo processo de análise conjunta e diálogo feito
no âmbito das unidades que integram o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação. Essa dinâmica exigiu esforço significativo das áreas envolvidas, mas favoreceu, sobremaneira, a harmonização de percepções e a construção de compromissos coletivos. Além do plano e do legado de conhecimento, o processo
permitiu à Casa conhecer o expressivo e crescente volume de demandas inerentes à tecnologia da informação associado ao descompasso com a capacidade de
entrega. Esse cenário impôs desafio significativo: “escolha do que não priorizar”.
Nesse particular, o ambiente de confiança e de compreensão construído exerceu papel determinante. Embora presentes inquietudes naturais decorrentes de
demandas não atendidas, os integrantes do CGTI foram unânimes em expressar
que: “ao participar ativamente do processo de elaboração do PDTI, cada unidade sabe, exatamente, a motivação das demandas priorizadas e das demandas
não priorizadas”.
O arcabouço normativo – Resolução-TCU nº 269, de 2015 – que dispõe sobre
o processo de planejamento institucional, também estabelece as formalidades
de elaboração, aprovação e publicação do Plano Diretor de Tecnologia da informação.
Art. 8º Os planos diretores contêm as prioridades setoriais e contemplam o conjunto de indicadores, metas, programas, projetos e
ações a serem desenvolvidos para viabilizar a execução dos planos
de nível estratégico e tático.
[...]
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§ 2º O PDTI e o PDDC contemplam as ações necessárias ao cumprimento dos demais planos institucionais e aquelas oriundas das
próprias unidades responsáveis, respectivamente, pela coordenação de iniciativas de tecnologia da informação (TI) e de desenvolvimento de competências profissionais.
§ 3º Os planos diretores podem ter periodicidade bianual com revisão anual, ou periodicidade anual.
§ 4º Os indicadores e metas contidos nos planos diretores são utilizados para apuração do desempenho das respectivas unidades
responsáveis, observando-se os critérios definidos em normativo
específico.
[...]
Art. 10. São instâncias de governança do sistema de planejamento e
gestão, nos termos indicados nesta Resolução:
[...]
V - Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI);
[...]
Art. 14. A aprovação dos planos institucionais será realizada nos seguintes termos:
[...]
V - PDTI e eventuais planos de ação correspondentes: pelo CGTI,
por meio de portaria publicada até o dia 15 de maio, com posterior
apresentação à CCG; e
[...]
§ 1º Os planos institucionais podem conter ações e metas que ultrapassem o prazo de vigência, devendo, nesta hipótese, observar os
prazos de revisão previstos nesta Resolução.
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excepcionalizados por portaria do Presidente, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade.

A definição de prioridades cumpre apenas parte do processo e do documento. Definido o portfólio de prioridades, prosseguiu-se com o detalhamento de
cada projeto e a alocação de recursos. Foram estabelecidos prazos, responsabilidades e parcerias, etapas e produtos esperados. Analisou-se, também, embora
de forma genérica, aspectos de precedência de iniciativas e projetos.
Como o resultado de alcance do PDTI também impacta a aferição do desempenho das unidades de TI responsáveis pela execução de iniciativas constantes do plano, e, consequentemente, a parcela variável da remuneração dos
servidores, atribuiu-se peso relativo a cada etapa e projeto. Para cada ação está
atribuído peso específico em função da nota conferida ao projeto com base nos
critérios de priorização e do esforço previsto para realização.
Na sequência, foram estruturadas e organizadas as demais partes que compõem o plano, como direcionadores estratégicos de Tecnologia da Informação,
programas e linhas de ação, portfólios de ações e de indicadores.
O PDTI, com vigência para a período de abril de 2015 a março de 2016, contempla todas as iniciativas inerentes à tecnologia da informação sob responsabilidade da área de desenvolvimento ou de infraestrutura, exceto as de desenvolvimento descentralizado. Contempla, também, iniciativas em caráter colaborativo,
cuja responsabilidade incumbe a outras áreas de negócio. Essa providência de
registrar no plano iniciativas inerentes à tecnologia da informação sob a liderança e responsabilidade de unidades de negócio é essencial para comunicação
institucional, alocação de recursos e mitigação de desenvolvimento de prioridades paralelas. As iniciativas de sustentação não figuram diretamente do PDTI,
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mas por meio de indicadores específicos de níveis de serviço constantes do plano com meta de atendimento.
O plano foi publicado e divulgado internamente por diferentes canais de comunicação. Foi apresentado à Comissão de Coordenação-Geral e ao presidente
do TCU, assim como a várias unidades da estrutura organizacional. O documento foi classificado como público e está disponível no site do Tribunal de Contas
da União.
A publicação do plano cumpriu o ciclo de estabelecimento de prioridades e
previsão de alocação de recursos e marca o início das fases de execução e de
acompanhamento da evolução das iniciativas.
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8. EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PDTI
Estabelecidas as prioridades e as metas a serem alcançadas, iniciou-se o desafio de pôr o plano em prática, de executar o planejado. Concomitante à execução, iniciaram-se as providências para viabilizar o monitoramento e o acompanhamento sistemático da evolução de cada iniciativa e indicadores de execução
do plano. Por oportuno, o próprio referencial institucional de planejamento estabelece papéis, responsabilidades e parâmetros a serem observados no acompanhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação:
Resolução-TCU nº 269, de 2015, que dispõe sobre o sistema de planejamento e gestão do Tribunal de Contas da União:
Art. 2º O sistema de planejamento e gestão consiste em conjunto
de práticas gerenciais, em especial planos institucionais, voltadas
para a obtenção de resultados, com base no estabelecimento, na
execução e no acompanhamento de metas, iniciativas e ações que
impulsionem o cumprimento da missão institucional e o alcance da
visão de futuro do TCU.
[...]
Art. 15. A unidade central de planejamento, com o apoio das unidades coordenadoras de planejamento, promoverá o acompanhamento periódico do alcance das metas e da execução das iniciativas
previstas nos planos institucionais.
Resolução-TCU nº 266, de 2014, que dispõe sobre a estrutura e
competências da Secretaria do Tribunal de Contas da União:
Art. 12. Compete à Secretaria-Geral Adjunta de TI - AdgeTI:
[...]
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II – coordenar, com apoio da Seplan, a definição e o acompanhamento de metas, medidas e indicadores de desempenho constantes do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), observados os planos institucionais do TCU, as deliberações do CGTI e o
Sistema de Planejamento e Gestão da Estratégia do Tribunal;
[...]
V – apresentar periodicamente ao CGTI proposta de avaliação dos
resultados obtidos pelo Tribunal em tecnologia da informação;
Portaria-TCU nº 114, de 2015, que dispõe sobre funcionamento do
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação:
VI – avaliar periodicamente a situação da governança, gestão e uso
de TI no âmbito do TCU, bem assim as propostas de melhorias e
ajustes necessários, além de promover a adequada publicidade e
transparência dessas informações, em especial sobre:
a) a execução dos planos e das ações corporativas relativos a TI;
b) a evolução dos indicadores de desempenho de TI;
c) o tratamento de riscos relacionados a TI;
d) a capacidade e a disponibilidade de recursos de TI;
Portaria-CGTI nº 01, de 2015, que aprova o PDTI para 2015 e 2016:
Art. 2º A Secretaria-Geral Adjunta de TI, a Secretaria de Soluções de
Tecnologia de Informação e a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação realizarão, mensalmente, reuniões conjuntas
para acompanhamento da execução do PDTI [...]
Parágrafo único. A AdgeTI, com apoio da STI e da Setic, apresentará
ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, trimestralmente, ou
quando solicitado, o resultado de alcance das metas e da execução
das iniciativas previstas no PDTI.

No caso do PDTI, o acompanhamento é feito utilizando-se de ferramenta específica de gestão de portfólio e projeto do tipo Enterprise Project Management
(EPM). Considerando o volume de inovação introduzido em 2015 no processo de
formulação e acompanhamento do Plano de Diretor de Tecnologia da Informação, houve a necessidade de investimentos na concepção e implementação de
painéis gerenciais e operacionais capazes de comunicar, com clareza, significado
e transparência, as prioridades, os recursos alocados, o andamento das iniciativas e os resultados almejados.
As áreas responsáveis pela execução do plano atualizam regularmente, com
periodicidade não superior a um mês, o progresso e a previsibilidade de desempenho das iniciativas sob sua responsabilidade e preenchem os indicadores de
desempenho e itens de controle, como o de alocação de recursos, para cada ação.
Os painéis de informação estão estruturados de forma a atender tanto a funções gerenciais quanto operacionais e estão disponíveis no Portal TCU para consulta de autoridades e servidores da casa. As figuras adiante retratam algumas
visões de informação disponíveis por meio desses instrumentos. Também como
parte do processo de acompanhamento, há a previsão de prestação de contas
trimestral ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, assim como à Comissão de Coordenação-Geral e, semestralmente, ao presidente do Tribunal. Esse
acompanhamento sistemático é de fundamental importância para avaliar a efetividade do plano, assim como para identificar, tempestivamente, ajustes e manter
foco no alcance das metas estabelecidas.
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Figura 26 – Painel de Gestão do PDTI

Figura 27 – Portfólio de Indicadores de TI

Figura 28 – Painel de Gestão Estratégica

Além do processo regular de acompanhamento do PDTI, os atos normativos
que dispõem sobre o processo de planejamento ou sobre a aprovação dos planos preveem ciclos de revisão periódica. No caso do PDTI em vigor, há previsão
de revisões semestrais e anuais.
A realidade é essencialmente dinâmica. Por isso, demandas e oportunidades
de uso de tecnologia surgem o tempo todo. Por isso, as unidades integrantes do
CGTI dispõem de instrumentos e modelos próprios de identificação e captura
de novas demandas. Caracterizando-se como emergencial, aciona-se o processo
de tratamento de exceção. As demais, são catalogadas para serem tratadas em
ciclos anuais de priorização de demandas. Não entram nesse processo de priorizações periódicas, demandas inerentes a sustentação, ou, ainda, que possam ser
atendidas na modalidade de provimento descentralizado ou com uso intensivo
de terceirização, as quais seguem ritos próprios concebidos para cada caso.
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Portanto, o fato de haver previsão expressa de revisões periódicas não significa que o planejamento ocorra somente nessas duas oportunidades. Ao contrário, a função planejamento constitui-se de prática contínua de avaliação e de
alinhamento com a estratégia organizacional e prioridades institucionais e a consequente tomada de decisão. Nas oportunidades programadas são examinados
e formalizados os justes e as prioridades no plano.
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9.

DEMANDAS DE SUSTENTAÇÃO
E TRATAMENTO DE EXCEÇÕES

Mudança importante no paradigma de transparência e de estabelecimento
de prioridades, seguindo recomendação feita no estudo técnico, foi a de comunicar, claramente, as dimensões de sustentação e de novos projetos. Essa abordagem agregou valor significativo ao processo de comunicação. Além de permitir a adoção de linguagem de compreensão comum, também permitiu analisar
as demandas e decidir a força de trabalho a ser destinada para cada um desses
ramos de alocação de recursos.
No caso de projetos, o CGTI examinou e estabeleceu o conjunto de prioridades. Relativamente às demandas de sustentação, o CGTI adotou as seguintes
deliberações para o ciclo de planejamento em questão:
a. definir a destinação de 56% da capacidade de TI para atendimento às
atividades de sustentação da infraestrutura de TI e dos serviços e sistemas
em funcionamento. Esse percentual equivale ao indicativo de alocação
histórica verificada nos anos de 2013 e 2014 para tal fim. Para fins de priorização, foi considerada apenas a capacidade destinada a projetos;
b. estabelecer que as prioridades de sustentação seriam definidas de forma
dinâmica e conjunta pelas áreas coordenadoras e gestoras das soluções
de tecnologia da informação. Considerando o fato de as demandas de
sustentação terem características e requisitos de atendimento distintos,
decidiu-se que, na sequência, seriam estudados, definidos e experimentados critérios específicos para auxiliar na priorização;
c. estabelecer que seriam mantidos no PDTI indicadores e metas específicas
de níveis de serviço para atendimento das demandas de sustentação;
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d. facultar ao comitê a possibilidade de reunir demandas de sustentação,
especialmente de natureza evolutiva, e tratá-las na forma de projeto a ser
examinado e priorizado no contexto dos recursos destinados a projetos.
O ambiente de atuação das organizações e a evolução tecnológica são altamente dinâmicos e imprevisíveis. Há mudanças, fatos e fenômenos que impactam direta e imediatamente no funcionamento e na estratégia das instituições e
exigem tratamento e respostas rápidos. Para esses casos, o plano prevê a possibilidade do tratamento de exceção. À medida que surgem, são tratados e deliberados no âmbito do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação.
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10. DIRECIONADORES
ESTRATÉGICOS E PERSPECTIVAS
DE USO DE TI
Conforme estabelece o referencial de planejamento do TCU, o plano diretor
de TI pode adotar ciclos de um ou dois anos, para, de forma coerente e alinhada
à estratégia organizacional, direcionar e orientar a utilização dos recursos de TI
para dar cumprimento aos planos institucionais.
No ano de 2015, ante o nível de inovação introduzido nos processos de trabalho e na estrutura organizacional, a opção foi de adotar horizonte de um ano,
embora, reconhecidamente, há questões estratégicas, programas e projetos de
prazos mais longos. No decorrer do processo de elaboração do plano, estabeleceu-se um conjunto de direcionadores de tecnologia da informação especificamente para orientar diretrizes e a estratégia de tecnologia de mais longo prazo.
Esses direcionadores integram o PDTI.
Figura 29 – Direcionadores estratégicos
Direcionadores de Tecnologia da Informação
1) Intensificar o uso de TI como instrumento de inovação, de transformação dos
processos produtivos e de incremento da produtividade
2) Viabilizar e alavancar o exercício do controle externo mediante uso intensivo de
recursos e ferramentas de mineração de textos e de análise de dados
3) Aprimorar a gestão e a governança de TI
4) Contribuir para a modernização e integração das práticas de gestão de pessoas
mediante a implantação de Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
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Direcionadores de Tecnologia da Informação
5) Aprimorar a confiabilidade e a disponibilidade das soluções de TI por meio de
iniciativas estruturantes da infraestrutura tecnológica
6) Adoção progressiva de inovações tecnológicas ao processo de comunicação
institucional e às soluções e processos de trabalho habilitados por TI
7) Aperfeiçoar e ampliar a capacidade de resposta da TI para melhorar o atendimento
às necessidades de negócio
8) Favorecer a transparência governamental e a prestação de serviços eletrônicos
9) Aplicar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade às contratações de TI,
observada a Política Institucional de Sustentabilidade do Tribunal

O processo de planejamento não se encerrou com a publicação do PDTI.
Ela apenas cumpriu uma etapa para dar lugar à execução do planejado e para
início de um novo ciclo de reflexão, de oportunidades e de desafios inerentes à
formação do ativo de informações de controle externo e ao uso de tecnologia
da informação para impulsionar e transformar processos de trabalho e a forma
de atuação do Tribunal.
Questões estratégicas como governo aberto, governo digital integrado, governança de dados, automação de processos de trabalho por meio de algoritmos e de sistemas cognitivos, uso intensivo de análise, exploração e interação
de dados e sistemas, controle externo ampliado e fiscalização ativa como auditorias contínuas e preditivas, inteligência artificial e a eliminação de burocracias de
balcões de atendimento devem fazer parte, de imediato, da agenda institucional
relativa ao uso de tecnologia e de ativos de informação.
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11. LIÇÕES DO PROCESSO
O processo de elaboração do PDTI para o período de 2015 – 2016 foi particularmente rico em termos de aprendizagem organizacional. Mesmo se tratando
de prática exercida reiteradamente desde o primeiro plano diretor, em 1990,
portanto com vários aspectos especialmente culturais e estruturais estabelecidos, as questões e desafios postos, aliados ao profissionalismo e à impessoalidade assumidos pelas unidades integrantes do CGTI, permitiu, naturalmente, seguir um ritual de aprendizado coletivo passível de ser replicado em ciclos futuros.
O método conferiu visibilidade ampla do volume e características das demandas, assim como da carga de trabalho e da alocação dos recursos de tecnologia
da informação. Essa transparência permitiu afastar parcela significativa da tendência à desconfiança histórica. Houve espaço para debates e livre discussão de
ideias tanto sobre o processo a ser seguido, quanto sobre os critérios de priorização e demandas. Houve espaço para a TI ouvir e compreender as necessidades
de negócio; para as áreas de negócio ouvirem e compreenderem a dinâmica e os
desafios inerentes ao funcionamento da tecnologia da informação para assegurar
a disponibilidades dos serviços, assim como para dar cumprimento aos diferentes
planos institucionais. Foi possível construir e fortalecer, de forma crescente, relações de empatia, de confiança mútua e de parceria em favor de melhores escolhas e do estabelecimento de ambiente favorável ao subsequente envolvimento
e foco dos recursos para a execução e acompanhamento do planejado.
A disposição para o diálogo e o esforço coletivo empreendido permitiram
etapas sucessivas de equalização de entendimento, teste e reformulação de hipóteses ao longo do processo, mesmo quando exigiam rever, repensar ou refazer alguma etapa cumprida.
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Evidentemente que, dado o prazo exíguo para elaboração e formalização do
PDTI, algumas premissas e oportunidades de melhoria foram registradas para
ser consideradas em ciclos futuros, assim como questões inerentes ao processo
de priorização das demandas de sustentação e de tratamento de exceções.
Entre as lições aprendidas e oportunidades de melhoria, destacam-se:

a. adotar apenas a quantidade suficiente de critérios, com o intuito de simplificar e garantir o entendimento do modelo proposto;
b. assegurar transparência permanente ao componente financeiro dos projetos, de forma a melhor conhecer aonde e como estão sendo feitos
investimentos, os desembolsos mais relevantes, o problema que se pretende resolver com esses investimentos e o nível de participação das
áreas de negócio (portfólio de investimentos);
c. avaliar a pertinência e a compreensão dos critérios de priorização antes
de cada nova rodada do ciclo de planejamento. Essa providência é importante para equalizar entendimentos e possibilitar o aprimoriamento
e a evolução decorrentes do aprendizado organizacional.
d. estabelecer condições mínimas de equipe de trabalho para aprovação
de projetos, de forma a minimizar riscos de frustração de entregas ou de
descontinuidade de projetos;
e. prever no ciclo de planejamento, antes da formalização do PDTI, etapa
específica de análise de precedência, como forma de melhor estabelecer os prazos de início e de término. A não observância dessa providência tende a exigir procedimento de ajuste no plano para equalização de
precedência e de datas;
f. Adotar portifólio de indicadores capaz de comunicar, orientar e favorecer a
governança e a transparência de níveis de serviço e gestão de resultados;
g. adotar como premissa que nenhum levantamento de demandas será suficientemente exaustivo, assim como que a própria dinâmica do negócio
e de evolução tecnológica fomentam novas demandas ou exigem ajus-

h.

i.

j.

k.

tes de escopo. Portanto, a importância de se estabelecer oportunidades
de revisão e de realinhamento do PDTI com as necessidades e oportunidades institucionais;
introduzir o conceito de gestão por programa, a fim de conferir tratamento sistêmico ao conjunto de soluções ou módulos integrados entre si, vinculados a estratégias bem definidas, com objetivos específicos e entregas
planejadas a curto, médio e longo prazos. A adoção dessa abordagem
permitirá, entre outros, maior previsibilidade das iniciativas de TI requeridas ao longo do programa ou inerentes a iniciativas vinculadas por conexão ou pertinência. Essa providência tende a ampliar a capacidade de resposta, especialmente por favorecer a definição de padrões e a replicação
de soluções para diferentes demandas;
comunicar internamente e de forma tempestiva o resultado do processo
de planejamento. Editado o PDTI, é de suma importância comunicar às
partes interessadas, de forma ampla e objetiva, a metodologia e o processo de priorização adotados, assim como informações acerca das demandas priorizadas e das não contempladas no plano;
contemplar no PDTI todas as iniciativas inerentes a tecnologia da informação, independentemente da responsabilidade de execução: TI ou áreas
de negócio;
aperfeiçoar e compatibilizar a arquitetura corporativa e o modelo e processos de governança de TI, incluindo as dimensões de negócio, informação, sistemas, aplicações e tecnologia TI.

Ao final, na percepção de todos os partícipes, o processo superou, significativamente, as expectativas, especialmente em função do clima de transparência
e de confiança com que as demandas, as contribuições e os desafios foram tratados. Essas características permitiram o estabelecimento e a manutenção de
um diálogo estratégico e institucional em substituição a diálogos defensivos de
percepções de prioridade setorial.

11. Lições do processo
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No intuito de favorecer a compreensão mais detalhada do aprendizado organizacional decorrente do exercício estabelecido, organizou-se o
TC-010.363/2015-7, com registro das atas de reunião do CGTI, nas quais constam
etapas do processo, convenções estabelecidas, assim como recomendações e
sugestões para novos ciclos de priorização de demandas. Essa providência também contribui de forma especial para a reutilização e a replicação do modelo.
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12. CONCLUSÃO
A elaboração do PDTI 2015 – 2016 foi particularmente singular e instigante.
Exigiu lidar, de forma concomitante, com desafios inerentes à multiplicidade e
ao volume expressivo de demandas por ações e respostas da área de tecnologia
da informação, para viabilizar o cumprimento dos demais planos institucionais,
quanto à concepção e experimentação de um novo processo de priorização.
Desde o primeiro plano diretor de tecnologia, elaborado em 1990, o rito processual e o modelo de planejamento institucional evoluíram e modificaram-se de
forma significativa. Nesse período, a tecnologia deixou o papel de ferramental
utilitarista para assumir papel estratégico, de vanguarda e de transformação dos
negócios. Ao mesmo tempo que move e habilita o funcionamento da instituição, também gera dependência: falhas no funcionamento da TI propagam-se,
de imediato, para todas as áreas de negócio e processos provedores de produtos e serviços.
Adicionalmente, a migração progressiva e acelerada de processos físicos
e manuais rumo a cenários cada vez mais digitais significa, também, volumes
crescentes de demandas por tecnologia da informação. Ao mesmo tempo, os
recursos são limitados e a capacidade de resposta cada vez mais aquém das
necessidades institucionais. Essa realidade demandou amplo remodelamento
do processo de priorização e do papel da tecnologia da informação no âmbito
do Tribunal de Contas da União. Importa registrar que tal mudança somente foi
possível em função do patrocínio irrestrito do presidente do TCU e da Comissão
de Coordenação-Geral.
A reformulação do referencial de priorização com uso de critérios técnicos
para estabelecimento de prioridades institucionais revelou-se de fundamental
importância para a realização de escolhas estratégicas, de forma estruturada,
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transparente e coletiva. Evidentemente, que, a cada ciclo de planejamento, os
critérios poderão ser aperfeiçoados e aprimorados em razão da aprendizagem
organizacional, bem assim para melhor endereçamento de questões estratégicas e estruturantes inerentes ao uso de tecnologia da informação, como governo
digital integrado, governança da informação, concepção de processos e algoritmos autônomos, escassez de recursos, entre outros.
Concluída a elaboração do PDTI, o presidente do TCU, ministro Aroldo Cedraz, fez questão de registrar seu contentamento com os resultados alcançados
e com o alto caráter inovador conferido ao processo de definição de prioridades
e de alinhamento de propósitos e compromissos: “trata-se de verdadeira revolução silenciosa, que possibilitará melhor aplicar os nossos recursos em favor
de resultados cada vez mais concretos e menos onerosos”. Ainda, “resultados
como este e os apresentados recentemente pela Segecex relativos a inovações
no controle externo com o uso de ativos de informação, conhecimentos técnicos
e recursos de tecnologia constituem motivo de orgulho do que somos e do que
fazemos. Conferem segurança na construção de alicerces do futuro com o uso da
tecnologia e respeito às conquistas do passado”.
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