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Este documento foi elaborado pela Diretoria de Tecnologia da Informação (DIRTE) do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em consonância com as orientações estratégicas
institucionais.

2 Apresentação
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do FNDE expressa o trabalho conjunto entre
os órgãos de assistência direta e imediata à presidência, órgãos seccionais, e áreas correlatas da
DIRTE.
Discorre princípios e diretrizes que norteiam as ações, as metas, os planos e a previsão orçamentária
para manutenção e investimento em soluções tecnológicas necessárias à sustentação dos objetivos
do FNDE e das políticas públicas federais de educação.
As declarações aqui apresentadas estão alicerçadas no Plano Nacional de Educação (PNE) e no
Planejamento Estratégico Institucional (PEI).
O PDTI do FNDE abrange o conteúdo estratégico e operacional de TI, prevendo as ações necessárias
para o alcance dos objetivos estratégico da organização. Após análise da situação atual da DIRTE
e conforme orientado pelo Guia de PDTI do Sistema de Administração dos Recursos de Informação
e Informática (SISP) – item 3.7.4, foi decidido pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
(CETI) do FNDE, a necessidade de aprimoramento das práticas de planejamento da DIRTE. Nesse
sentido, o PDTI abarca e supre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI).
O período de vigência desse PDTI contempla o quadriênio de 2015 a 2018, com extensão à área de
TI.
O acompanhamento do PDTI é realizado por meio do CETI, que promove revisões periódicas e
publicações anuais de suas atualizações e metas.
O PDTI é o instrumento de comunicação essencial à transparência exigido pela Administração
Pública.

3 Introdução
O FNDE tem por finalidade captar recursos financeiros e canalizá-los para o financiamento de
projetos educacionais nas áreas de ensino, pesquisa, alimentação escolar, material escolar e bolsas
de estudo; e observar as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
Para aumentar a eficácia das suas ações, o FNDE é parceiro dos 26 estados, dos 5.565 municípios
e do Distrito Federal. Neste contexto, são realizados repasses de recursos que são classificados em
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constitucionais, automáticos voluntários (convênios); diversos projetos e programas em execução
– alimentação escolar, livro didático, dinheiro direto na escola, biblioteca da escola, transporte do
escolar, caminho da escola, reestruturação e aquisição de equipamentos para a rede escolar pública
de educação infantil.
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PDE

Plano de Desenvolvimento da Educação

PDTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PEI

Planejamento Estratégico Institucional

Nesse contexto, a DIRTE tem como negócio o “desenvolvimento de ações de tecnologia da
informação e comunicação para apoiar as políticas públicas de educação”. O negócio da DIRTE
alinha as suas ações estratégicas ao PEI, que estabelece e prioriza as necessidades da instituição,
para atendimento das políticas públicas geridas pelo MEC.

PETI

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PMI

Project Management Institute

O PDTI é o principal instrumento de gestão de tecnologia da informação e comunicação para o
FNDE, pois torna público os objetivos da DIRTE frente às necessidades de negócio da autarquia e
apresenta metas de execução para alcançar os benefícios esperados.

RACI

Responsible, Accountable, Consulted, and Informed

RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

SISP

Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática

SLA

Service Level Agreement

SLTI/MP

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento

SWOT

Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças)

TI

Tecnologia da Informação

UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

CAPES

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

POSIC

Política de Segurança da Informação e Comunicação

GSIC

Gestão de Segurança da Informação e Comunicação

GRSIC

Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicação

ETIR

Equipes de Tratamento e Respostas a incidentes de segurança em redes computacionais

4 Termos e abreviações
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

AGEST

Assessoria de Gestão Estratégica

CETI

Comitê Estratégico de TI

COBIT

Control Objectives for Information and Related Technology

DIRTE

Diretoria de Tecnologia da Informação

EGTI

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação

e-MAG

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico

e-PING

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico

FNDE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

GUT

Gravidade, Urgência e Tendência

IEC

International Electrotechnical Commission

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

ISO

International Organization for Standardization

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

MDS

Metodologia de Desenvolvimento de Software

MEC

Ministério da Educação

PCN

Plano de Continuidade de Negócios
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5 Escopo
O PDTI abrange a DIRTE, suas coordenações e áreas subordinadas, assim como as áreas negociais
do FNDE no que se refere ao levantamento de necessidades e entrevistas de satisfação com foco na
melhoria da prestação de serviços de TI.

6 Não escopo
Não faz parte do PDTI a definição e execução dos projetos de elaboração e implantação das ações
definidas no PDTI.

7
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7 Metodologia aplicada
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•

A metodologia adotada teve como referência o guia de elaboração do SISP 2.0, publicado em
18 de maio de 2012 pela SLTI/MP. Toda a referência documental pode ser encontrada no link:
www.sisp.gov.br/guiapdti/

8 Documentos de referência
•

PPA – Plano Plurianual (2016-2019)

•

PNE – Plano Nacional de Educação (2014-2024)

•

PEI – Planejamento Estratégico do FNDE

•

PDTI/MEC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação do MEC

•

Guia de elaboração de PDTI/MEC do SISP

9 Resultado do PDTI anterior
Os resultados do ultimo ciclo do PDTI podem ser visualizados no anexo “I” deste PDTI.

10 Princípios e diretrizes
Seguir as orientações da alta administração, quanto à criticidade dos programas educacionais,
recomendações e determinações registradas pelo Tribunal de Contas da União, Ministério do
Planejamento (MPOG) e demais regulamentações que definem as contratações e políticas de TI no
governo federal.

10.1 Princípios
•

Priorizar ações do FNDE que possibilitem o cumprimento das políticas públicas e programas
de governo do MEC.

•

Contribuir com o desenvolvimento da comunicação entre o FNDE e a sociedade.

•

Aperfeiçoar ações internas e externas, para que a instituição e a sociedade contem com
recursos e serviços atualizados e eficazes.

Considerar a cultura e os valores organizacionais:
•

Compromisso com a educação;

•

Ética e transparência;

•

Excelência na gestão;

•

Acessibilidade e inclusão social;

•

Responsabilidade ambiental;

•

Inovação e empreendedorismo.

10.2 Diretrizes
D1

Contribuir com o acesso universal à educação de qualidade

D2

Contribuir com o fortalecimento dos sistemas de ensino

D3

Contribuir com o controle e transparência na aplicação dos recursos públicos

D4

Intensificar o uso de tecnologias integradas e inovadoras.

D5

Promover a modernização da infraestrutura física e tecnológica.

D6

Adoção de soluções que apresentem ganhos efetivos para a organização

D7

Priorização e alocação de recursos para sistemas finalísticos do FNDE.

D8

»»Origem: Planejamento estratégico institucional

»»Origem: Planejamento estratégico institucional

»»Origem: Planejamento estratégico institucional

»»Origem: Planejamento estratégico institucional

»»Origem: Planejamento estratégico institucional
»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

Sistemas críticos devem atender aos requisitos de infraestrutura e desenvolvimento
de sistemas, contemplando a continuidade e contingência dos serviços de TIC ao
negócio

»»Origem: COBIT–Control Objectives for Information and Related Technology;ITIL – Information
Technology Infrastructure Library

D9

As conexões de Internet devem atender a todos os requisitos da Latin American and
Caribbean Internet Addresses (ICANN).Registry (LACNIC) e Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers

»»Origem: Normas da Internet Assigned Numbers Authority

D10

8

Acesso a sistemas por meio de dispositivos móveis

»»Origem: Diretriz interna DIRTE
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D11

Projetos devem ser gerenciados com o uso de Metodologia de Gerenciamento de
Projetos - MGP– PMBOK

D12

O desenvolvimento de sistemas deve ser orientado por uma Metodologia de
Desenvolvimento de Sistemas-MDS eficaz

D13

Modelagem de processos de negócio antes do desenvolvimento de soluções de
tecnologia e comunicação

D14

O quadro de servidores do FNDE estar disponível para realizar atividades de gestão
e governança da TIC

D15

A implantação de processos de gerenciamento de serviços deve ser baseada em
modelos de boas práticas como ITIL.

D16

A implantação de modelo de governança de TI deve estar alinhada à estratégia de TI
e à estratégia organizacional

D17

A estrutura organizacional da DIRTE deve refletir a evolução da maturidade da TIC,
seus serviços, boas práticas e necessidades de negócio

D18

Todas as ações e projetos do PDTI devem ser monitorados e auditados através de
controles baseados em modelos de boas práticas de governança de TIC, como o
COBIT

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Decreto-Lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º;Decreto nº 2.271/1997;EGTI 2010

»»Origem: Diretriz interna da DTI; ITIL – Information Technology Infrastructure Library

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz da DIRTE; COBIT–Control Objectives for Information and Related Technology

D19

As ações de TIC devem respeitar e garantir a segurança da informação, observando
as normas ABNT NBR ISO/IEC 27001 e ABNT NBR ISO/IEC 27002

D20

As ações de TIC devem estar em conformidade com as normas de risco ISO NBR
31000 e 27005

D21

As ações de continuidade de negócio devem estar conforme as normas ISO NBR
22301

D22

As ações de desenvolvimento de sistemas devem estar conforme as normas de
segurança da informação ISO NBR 15408

10

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

»»Origem: Diretriz interna DIRTE
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D23

As ações relacionadas aos sistemas de informação devem atender aos padrões
estabelecidos para governança, formatação e correlação de dados e informação
(Big Data)

»»Origem: Diretriz interna DIRTE.

D24
D25

Aderência aos Padrões de Interoperabilidade de Governo eletrônico – e-Ping

»»Origem: Portaria SLTI/MP nº 05/2005

Aderência aos Padrões de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG), visando
assegurar, de forma progressiva, a acessibilidade de serviços e sistemas de Governo
Eletrônico

»»Origem: Portaria SLTI/MP nº 03/2007

D26

Ações do PDTI devem observar as políticas de TI Verde nos processos e
procedimentos implantados

D27

Propostas orçamentárias devem estar alinhadas ao planejamento de TIC e aos
objetivos de negócio da instituição

D28
D29

»»Origem: Instrução Normativa Nº1, de 19/01/10

»»Origem: Diretriz interna DIRTE

Terceirizar a operação dos serviços que suportam os processos de TIC

»»Origem: Decreto-Lei nº 200/1967, art. 10, § 7º e 8º;Decreto nº 2.271/1997;EGTI 2010
Utilizar, preferencialmente, padrões de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos por meio de especificações de bens e serviços de TI usuais
na área, cabendo, nesse caso, a licitação por pregão

»»Origem: Acórdão nº 2471/2008-P;Nota Técnica SEFTI/TCU nº 2

D30

Toda contratação de fornecedor estratégico deve possuir mecanismos de
contingência para uma situação de cancelamento, desistência ou falha do
fornecedor

»»Origem: Diretriz interna da DTI. IN 04/2010 SLTI/MP, Acórdão TCU 1603/2008 – Plenário, Acórdão
TCU 1.558/2003 – Plenário

11 Organização da DIRTE
Os organogramas apresentados neste item transcrevem duas situações:
•

A situação atual da DIRTE, baseada na estrutura organizacional estabelecida pelo
regimento interno vigente.

•

A situação ideal de funcionamento da DIRTE, baseada nas necessidades de readequação
da estrutura funcional e de serviços existentes.

»»Origem: Diretriz interna DIRTE
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11.1 Organograma atual da DIRTE

11.2 Organograma ideal da DIRTE

De acordo com o Decreto Nº 7961, de 02 de março de 2012, a estrutura organizacional da DIRTE
é dividida da seguinte forma:

O organograma abaixo foi transcrito a partir das necessidades de melhoria dos serviços prestados
pela DIRTE e recomendações de mercado.

Diretoria de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Diretoria de
Tecnologia

Assessoria
Assessoria de
de
Tecnologia
Tecnologia da
da
Informação
Informação

CGINF
Coordenação-geral
de infraestrutura
tecnológica

CORAO
Coordenação de recursos
e a vidades operacionais

DISUP
Divisão de
suporte à rede

12

DIOPE
Divisão de
operações da rede

CGDES
Coordenação-geral
de desenvolvimento
de sistemas

CGTEC
Coordenação-geral
de tecnologia, inovação
e processos

COPRO
Coordenação de
projetos

COADE
Coordenação de
administração
de dados

DIADE
Divisão de
apoio ao
desenvolvimento

DIAPE
Divisão de
acompanhamento
de projetos

Coordenação-Geral
Coordenação-Geral
de
de Operação
Operação

Coordenação
Coordenação de
de
Sustentação
Sustentação

Divisão
Divisão de
de
Sustentação
Sustentação de
de
Infraestrutura
Infraestrutura

Coordenação-Geral
Coordenação-Geral
de
de Projetos
Projetos

Coordenação
Coordenação de
de
Projetos
Projetos

Divisão
Divisão de
de
Sustentação
Sustentação de
de
Aplicações
Aplicações

Coordenação-Geral
Coordenação-Geral
de
de Governança
Governança

Coordenação
Coordenação de
de
Gerenciamento
Gerenciamento de
de
Serviços
Serviços

Coordenação
Coordenação de
de
Recursos
Recursos

Divisão
Divisão de
de
Licitações
Licitações

Divisão
Divisão de
de
Contratos
Contratos

Serviço
Serviço de
de
Arquitetura
Arquitetura de
de
Dados
Dados
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12 Referencial estratégico

12.2 Objetivos Estratégicos de TI

Destaca-se a seguir as declarações estratégicas e o mapa estratégico da DIRTE, que delimitam o
campo de atuação e vislumbra o horizonte que se pretende alcançar.

Os objetivos estratégicos da DIRTE foram alterados e estabelecidos em 2013, buscando dar maior
clareza e alinhamento com os resultados esperados pelo planejamento estratégico institucional.

12.1 Declarações estratégicas da DIRTE
OT1
MISSÃO

Promover a tecnologia da
informação e comunicação na
execução de políticas públicas para
o aprimoramento da educação

OT2
OT3
VISÃO

Estar presente em todos os ambientes
de ensino e transformar o processo
de aprendizagem por meio
de soluções de tecnologia
VALORES

Bem comum, Inovação,
Compromisso, Urbanidade e
Resiliência

14

OT4
OT5
OT6
OT7

Atrair e desenvolver os agentes públicos da DIRTE

»»Desenvolver ações de gestão de pessoas e bem estar dos colaboradores da DIRTE,
favorecer a melhoria e inovação de atividades por meio de capacitações.

Prospectar e promover tecnologias

»»Desenvolver ações de prospecção de novas tecnologias de hardware, software e
qualificações que agregem valor ao negócio.

Aplicar metodologias aos processos de TI

»»Estabelecer ações de governança que propiciem melhor gestão das ações de TI, bem
como clareza, economicidade e qualidade na gestão de recursos do FNDE.

Desenvolver sistemas de qualidade

»»Ofertar soluções que promovam a integração e informatização de processos negociais.
Projetos de contratações em TI

»»Melhorar o gerenciamento de aquisições, custos e monitoramento dos serviços e a
execução do orçamento.

Prover infraestrutura tecnológica adequada

»»Fornecer soluções que permitam a inovação, melhoria e continuidade dos serviços.
Fornecer informações de apoio à gestão

»»Melhorar e inovar os processos de governança,
DIRTE.

gestão de serviços e comunicação da

MM1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

15
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12.3 Mapa estratégico da TI

12.4 Alinhamento estratégico

O mapa estratégico da DIRTE foi elaborado utilizando referências do mapa estratégico Institucional.

Fornecer informações de apoio à
gestão
03. Recursos técnicos e finaneiros na educação

VISÃO

sociedade
Recursos técnicos e financeiros
na educação
Fortalecimento da escola e dos
sistemas de ensino

Resultados
Institucionais

projetos

Estar presente em todos ambientes
de ensino e transformar o processo
de aprendizagem por meio de
soluções de tecnologia

Prospectar e promover tecnologias
Contribuição para
a Sociedade

Desenvolver sistemas de qualidade
Projetos de contratações de TI

●

01. Acesso universal à educação de qualidade
15. Intensificar o uso de tecnologias integradas e
inovadoras

Prover infraestrutura tecnológica

PEI - Planejamento Estratégico Institucional

Promover a tecnologia da
informação e comunicação na
execução de políticas públicas
para o aprimoramento da
educação

operações

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

13. Aprimorar e institucionalizar os processos de
trabalho e de gestão

Processos
Internos

●

●

●

14. Aperfeiçoar os processos de prestação de
contas

missão

●

●

02. Fortalecimento da escola e dos sistemas de
ensino
04. Controle e transparência na aplicação dos
recursos

Controle e transparência na
aplicação de recursos

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

11. Intensificar a comunicação institucional

●

●

●

12. Promover a gestão do conhecimento
organizacional

●

●

●

●

●

●

06. Incentivar e qualificar o controle social

●

●

●

●

07. Apoiar a formação dos gestores educacionais e
comunidade escolar

●

●

●

●

●

05. Promover o monitoramento permanente e
integrado

●

08. Prestar assististência técnica e financeira aos
entes governamentais e demais atores do sistema
educacional

Pessoas e
Tecnologia

16

●

Prospectar e promover
tecnologias.

Aplicar metodologias aos processos

Fornecer informações de apoio
à gestão.

Promover a modernização da
infraestrutura física e tecnológica

Objetivos estratégicos

Desenvolver sistemas de
qualidade;

Atrair e desenvolver os agentes
públicos da DIRTE

Projetos de contratações em TI.

Intensificar o uso de tecnologias
integradoras e inovadoras

Prover infraestrutura tecnológica
adequada.

governança

Aplicar metodologias aos
processos de TI.

negócio

Atrair e desenvolver os agentes
públicos da DIRTE.

PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da
Informação

09. Assegurar o financiamento estudantil

●

10. Aprimorar a gestão de programas e ações
educacionais e compras governamentais

●

16. Dotar e manter o FNDE de quadro de
servidores comprometidos e qualificados

●

17. Promover a valorização de servidores

●

●

●
●

●

●

●

18. Promover a modernização da infraestrutura
física e tecnológica

●

Controle e
Legalidade

19. Assegurar a regularidade das decisões
administrativas

●

Orçamentária

20. Assegurar a Gestão dos recursos
orçamentários e financeiros

●

●

●

●

●

●

●
●

●
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12.5 Análise SWOT
A análise dos ambientes interno e externo da DIRTE foi realizada utilizando a técnica SWOT e envolveu
a participação dos núcleos estratégico, tático e operacional da DIRTE.

12.5.1 Pontos Fortes
•

Empenho dos gestores na realização do Plano Diretor de Tecnologia.

•

Alta disponibilidade do ambiente de tecnologia para os sistemas de missão crítica.

•

Profissionais com domínio e conhecimento de negócio e dos programas.

•

Experiência na distribuição e gestão de recursos tecnológicos.

•

Patrocínio dos gestores na capacitação de colaboradores.

•

Infraestrutura organizada e moderna.

•

Ambiente organizado de business intelligence (BI).

•

Equipe capacitada e comprometida com as diretrizes estratégicas institucionais.

12.5.2 Pontos Fracos
A para melhor entendimento e leitura dos pontos fracos, esses foram divididos em seis grupos:

PDTI - 2015|2018

•

Pouca divulgação das ações executadas pela DIRTE.

•

Inexistência de um modelo aplicável e executável de fábrica de software.

•

Falta de formalização dos processos de gerenciamento de serviços de TI quando existentes.

•

Inexistência de um processo de gestão do desempenho da TI.

•

Sobrecarga de atividades para servidores e CTU’s, por ausência de contrato de fábricas e
de consultores.

•

Perda de conhecimento crítico devido aos términos de contratos (apoio à gestão de
qualidade de software e à gestão de sistemas da informação) e desligamento dos
desenvolvedores internos (consultores).

•

Pouca auditoria e controle das entregas realizadas à DIRTE pelas contratadas.

•

Pouca governança, controle, auditoria, conformidade e artefatos (POSIC, GSIC, GRSIC e
ETIR) de segurança da informação na instituição.

•

Falta de implementação institucional de Gestão de Continuidade de Negócios (GCN).

2. Gestão de contratos
•

Falhas na concepção e gestão dos contratos.

•

Ineficácia e onerosidade dos contratos de terceirização (fábrica de software, testes e
outros), que não são capazes de atender de forma tempestiva o FNDE.

•

Escassez de servidores para o planejamento, gestão e fiscalização de contratos.

•

Dificuldades internas de priorização do desenvolvimento ou compra de um sistema de
apoio ao planejamento e gestão de contratos.

1. Governança de TI
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•

Falta de estratégia e de planejamento das atividades internas.

•

Dificuldades da DIRTE em impor autonomia perante outras diretorias.

•

Deficiências no acompanhamento de resultados internos de projetos e ações da DIRTE.

•

Baixa capacidade de atendimento das necessidades de negócio.

•

Falhas na comunicação interna e externa.

•

Dificuldades de retenção de conhecimento de tecnologias e sistemas.

•

Pouco incentivo interno para o desenvolvimento de novos produtos, serviços e
parcerias.

•

Estrutura regimental reduzida e incompatível com a complexidade da TI.

•

Estrutura funcional praticada diferente da estrutura regimental publicada.

•

Relação fragilizada com parceiros externos (FNDE, estados e municípios).

3. Falhas internas de gestão de pessoas
•

Pouca conscientização dos servidores/colaboradores sobre o impacto do seu trabalho na
educação do País.

•

Inexistência de uma carreira específica de TI dentro do FNDE.

•

Alta rotatividade de servidores e colaboradores.

•

Inexistência de oportunidades de crescimento profissional tanto para servidores como
para colaboradores, gerando desmotivação, alta rotatividade e perda de conhecimentos.

•

Alta dependência de serviços terceirizados.

•

Existência de colaboradores temporários ocupando posições estratégicas.

•

Pouco comprometimento dos colaboradores com a qualidade e efetividade do atendimento
ao cliente da DIRTE.

•

Diminuta gestão de colaboradores da DIRTE.
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4. Falhas de gestão de processos.
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•

Falhas na gestão de configuração.

•

Inexistência ou não execução do plano de desastre e recuperação.

•

Ambiente de contingência a falhas inapropriado.

•

Deficiência dos controles de inventário de sistema.

•

Existência de serviços de TI hospedados fora da sala cofre.

•

Falhas em procedimentos de segurança da informação.

•

Pouca visibilidade dos pontos de integração dos processos de gestão de TI e de sistemas.

•

Ausência de um processo formal de Governança de TI.

•

Indefinição de papéis e responsabilidades internas.

•

Ausência de padrões ou falta de clareza nos processos existentes.

•

Falta de sinergia entre projetos, sistemas e escritório de projetos.

•

Ausência de critérios para priorização de atendimento dos sistemas.

•

Ausência de capacitação regular das equipes nos processos de trabalho.

•

Falta de participação de equipes ou de pessoas essenciais no processo de desenvolvimento.

•

Excesso de atividades burocráticas de responsabilidade dos gerentes de projetos.

•

Metodologia de desenvolvimento de software complexa para a maturidade atual da
instituição.

•

Baixa maturidade da gestão de projetos e portfólios no órgão.

•

Inexistência de manuais ou processos de operação.

•

Surgimento de diversas iniciativas de trabalho, que geram custos descontinuados.

•

Informalidade nos processos de gestão de requisitos.

•

Informalidade nos processos de gestão de mudanças.

•

Fragilidades no processo de gestão de demanda.

•

Falta de efetividade de serviços importantes, tais como análise de sistemas, análise
de requisitos, análise de negócios, mapeamento de processos para a finalidade de
implementação.

6. Falhas na gestão de projetos.

5. Falhas na gestão de serviços
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•

Falhas nos procedimentos de backup.

•

Ambiente de teste e homologação desatualizado em relação à produção.

•

Insuficiência de ambientes de testes para todos os sistemas.

•

Baixa priorização das questões operacionais e técnicas da DIRTE.

•

Plano de continuidade dos negócios inadequado para atender aos gestores.

•

Inexistência de projetos de atualização de tecnologias de sistemas legado.

•

Problemas nos procedimentos operacionais básicos de execução.

•

Inexistência de ferramenta única para a gestão de serviços.

•

Falta de controle de baseline das aplicações de negócio.

•

Baixo controle da segmentação dos ambientes de desenvolvimento, homologação, teste
e produção.

•

Informalidade na gestão dos serviços técnicos de TI.
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12.5.3 Oportunidades
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•

Necessidade institucional de automação de processos e serviços não informatizados.

•

Grande comprometimento da alta administração do FNDE com a TI.

•

Possibilidade de adesões às atas de registro de preço MEC, Capes, FNDE, Inep.

•

Assinatura de parcerias entre o FNDE e os órgãos competentes para fiscalização.

•

Existência de eventos de TI para formação de network.

As parcerias com os órgãos competentes de fiscalização buscam o cumprimento das
diretrizes dos programas executados pelo FNDE, gerando clareza de objetivos de
negócio.

•

Existência de ferramenta de Firewall no mercado especializada em banco de dados.

•

Necessidade de criação de rede social corporativa no FNDE.

Essa inciativa promoverá a substituição e aprimoramento dos mecanismos de
comunicação existentes atualmente.
•

Aprovação da lei do Plano Nacional de Educação até 2022.

•

Recomendações de aprimoramento da TI pelos órgãos de controle.

•

Definição de novos objetivos estratégicos institucionais.

A definição de novos objetivos estratégicos institucionais podem gerar melhorias nos
procedimentos de controle de aquisições, entregas, instalações e uso das tecnologias
fornecidas pelo FNDE.
•

Criação de laboratórios de rede para testes internos com equipamento fora de garantia.

Os equipamentos que perderam a garantia ou o contrato de suporte, não seguros em
ambiente de produção, serão reutilizados na criação de um ambiente interno de testes
para simulações internas.
•

12.5.4 Ameaças
•

Contingenciamento de orçamento.

•

Solicitação de desenvolvimento de produtos de software sem o amadurecimento do
negócio pelo solicitante.

•

Ataques de origem externa à segurança da informação.

•

Rompimento, finalização ou desistência de contrato por parte das contratadas envolvidas
em serviços críticos.

•

Ausência de integração entre os programas de inclusão digital/social.

•

Morosidade no processo de aquisição de bens e serviços.

•

Imprecisão das informações declaradas no Censo Escolar.

•

Não aprovação das mudanças regimentais da DIRTE, mantendo a incompatibilidade entre
as estruturas hierárquicas oficiais (teóricas) e não oficiais (reais).

•

Possibilidade de mudanças na Presidência, Diretorias, Coordenações-Gerais por motivo
político.

Interligação do edifício Sede com o Edifício Elcy, por meio de fibra óptica própria.

O FNDE paga mensalidade para empresa Infovia pelo serviço de interligação
entre o prédio sede e o prédio anexo, e que possui diversas limitações e impede o
redimensionamento das redes para acomodar novas necessidades.
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•

Criação da rede de contingenciamento do MEC, Inep e FNDE.

•

Aprovação do concurso público de especialidade de tecnologia da informação para o
FNDE.

•

Assinatura de parceria entre o FNDE e a RNP.

•

Capacitações oferecidas pelo FNDE, instituições públicas e instituições privadas.

•

Assinatura de acordo de cooperação entre o FNDE e a UNESCO.

•

Disponibilidade de padrões de mercado e melhores práticas para benchmarking
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12.5.5 Matriz SWOT
SWOT

SWOT

Pontos Fortes
Pontos Fortes

ÀÀ Empenho dos gestores na realização do Plano Diretor de Tecnologia.
SWOT
ÀÀ AltaSWOT
disponibilidade
do ambiente de tecnologia para os sistemas de missão crítica.

Oportunidades
Oportunidades

SWOT

SWOT

Pontos Fracos
Pontos Fracos

ÀÀ Falhas na Governança de TI
SWOT
SWOT
ÀÀ Falhas
na gestão de aquisições

Ameaças

Ameaças

ÀÀ Profissionais com domínio e conhecimento de negócio e dos programas.

ÀÀ Falhas internas de gestão de pessoas

ÀÀ Experiência na distribuição e gestão de recursos tecnológicos.

ÀÀ Falhas de gestão de processos

ÀÀ Patrocínio dos gestores na capacitação de colaboradores.

ÀÀ Falhas na gestão de serviços

ÀÀ Infraestrutura organizada e moderna.

ÀÀ Falhas na gestão de projetos.

ÀÀ Ambiente organizado de business intelligence (BI).
ÀÀ Equipe capacitada e comprometida com as diretrizes estratégicas institucionais.
SWOT

SWOT

SWOT

SWOT

SWOT

SWOT

Pontos Fortes
Pontos Fortes

Oportunidades
Oportunidades

SWOT

Pontos Fracos
Pontos Fracos

SWOT

Ameaças

Ameaças

ÀÀ Grande comprometimento da alta administração do FNDE com a TI.

ÀÀ Contingenciamento de orçamento.

ÀÀ Assinatura de parcerias entre o FNDE e os órgãos competentes para fiscalização.
ÀÀ Necessidade de criação de rede social corporativa no FNDE.

ÀÀ Solicitação de desenvolvimento de produtos de software sem o amadurecimento do negócio
pelo solicitante.

ÀÀ Aprovação da lei do Plano Nacional de Educação até 2022.

ÀÀ Ataques de origem externa à segurança da informação.

ÀÀ Recomendações de aprimoramento da TI pelos órgãos de controle.

ÀÀ Rompimento, finalização ou desistência de contrato por parte das contratadas envolvidas em
serviços críticos.

ÀÀ Definição de novos objetivos estratégicos institucionais.
ÀÀ Criação de laboratórios de rede para testes internos com equipamento fora de garantia.
ÀÀ Interligação do edifício Sede com o Edifício Elcy, por meio de fibra ótica própria.
ÀÀ Criação da rede de contingenciamento do MEC, Inep e FNDE.
ÀÀ Aprovação do concurso público de especialidade de tecnologia da informação para o FNDE.
ÀÀ Assinatura de parceria entre o FNDE e a RNP.
ÀÀ Capacitações oferecidas pelo FNDE, instituições públicas e instituições privadas.

ÀÀ Ausência de integração entre os programas de inclusão digital/social.
ÀÀ Morosidade no processo de aquisição de bens e serviços.
ÀÀ Imprecisão das informações declaradas no Censo Escolar.
ÀÀ Não aprovação das mudanças regimentais da DIRTE, mantendo a incompatibilidade entre as
estruturas hierárquicas oficiais (teóricas) e não oficiais (reais).
ÀÀ Possibilidade de mudanças na Presidência, Diretorias, Coordenações-Gerais por motivo
político.

ÀÀ Assinatura de acordo de cooperação entre o FNDE e a UNESCO.
ÀÀ Disponibilidade de padrões de mercado e melhores práticas para benchmarking.
ÀÀ Necessidade institucional de automação de processos e serviços não informatizados.
ÀÀ Possibilidade de adesões às atas de registro de preço MEC, Capes, FNDE, Inep.
ÀÀ Existência de eventos de TI para formação de network.
ÀÀ Existência de ferramenta de Firewall no mercado especializada em banco de dados.
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12.5.6 SWOT cruzada - Oportunidades e Forças

12.5.7 SWOT cruzada - Forças e Ameaças

Aprovação da lei do Plano Nacional de Educação Até
2022.

Definição de novos objetivos estratégicos
institucionais.

●

●

Ataques de origem externa à segurança da informação.

●

Oportunidades

Criação de laboratórios de rede para testes internos
com equipamentos foram de garantia.
Interligação do edifício Sede com o Edifício Elcy por
meio de fibra ótica própria.
Criação da rede de contingenciamento do MEC, INEP
e FNDE.

●
●

●

●

Aprovação do concurso público de especialidade de
tecnologia da informação para o FNDE.
Assinatura de parceria entre o FNDE e a RNP.

●

Capacitações oferecidas pelo FNDE, instituições
públicas e instituições privadas.

●

●

Solicitação de desenvolvimento de produtos de software
sem o amadurecimento do negócio pelo solicitante.

Rompimento, finalização ou desistência de contrato por
parte das contratadas envolvidas em serviços críticos.
Ameaças

●

Contingenciamento de orçamento.

●
●

Recomendações de aprimoramento da TI pelos
órgãos de controle.

●

●

●

●
●

Equipe capacitada e comprometida com as
diretrizes estratégicas institucionais.

Ambiente organizado de business intelligence (BI).

Infraestrutura organizada e moderna.

Patrocínio dos gestores na capacitação de
colaboradores.

●

●
●

●
●

Ausência de integração entre os programas de inclusão
digital/social.

●

●

●

Morosidade no processo de aquisição de bens e serviços.

●

Imprecisão das informações declaradas no CENSO.

●

●

Não aprovação das mudanças regimentais da DIRTE,
mantendo a incompatibilidade entre as estruturas
hierárquicas oficiais (teóricas) e não oficiais (reais).

●

●

Possibilidade de mudanças na Presidência, Diretorias,
Coordenações Gerais por motivo político.

●

Experiência na distribuição e gestão de recursos
tecnológicos.

Grande comprometimento da alta administração do
FNDE com a TI.

Profissionais com domínio e conhecimento de
negócio e dos programas.

ESTRATÉGIA DE CONFRONTO

Alta disponibilidade do ambiente de tecnologia
para os sistemas de missão crítica.

Forças que minimizam ameaças

Empenho dos gestores na realização do Plano
Diretor de Tecnologia.

Equipe capacitada e comprometida com as
diretrizes estratégicas institucionais.

●

Ambiente organizado de business
intelligence (BI).

Necessidade de criação de rede social corporativa
no FNDE.

Infraestrutura organizada e moderna.

●

Forças

Patrocínio dos gestores na capacitação de
colaboradores.

Experiência na distribuição e gestão de
recursos tecnológicos.

●

ESTRATÉGIA OFENSIVA

Alta disponibilidade do ambiente de
tecnologia para os sistemas de missão
crítica.

Assinatura de parcerias entre o FNDE e os órgãos
competentes para fiscalização.

Oportunidades que
potencializam forças

Empenho dos gestores na realização do
Plano Diretor de Tecnologia.

Profissionais com domínio e conhecimento
de negócio e dos programas.

Forças

●

Assinatura de acordo de cooperação entre o FNDE e
a UNESCO.
Disponibilidade de padrões de mercado e melhores
práticas para benchmarking

●

Necessidade institucional de automação de
processos e serviços não informatizados.

●

●

●

Possibilidade de adesões às atas de registro de
preço MEC, CAPES, FNDE, INEP.
Existência de eventos de TI para formação de
network.

●

Existência de ferramenta de Firewall no mercado
especializada em banco de dados.
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Oportunidades

Oportunidades que minimizam fraquezas
ESTRATÉGIA DE REFORÇO

Assinatura de parcerias entre o FNDE e os órgãos competentes
para fiscalização.

Recomendações de aprimoramento da TI pelos órgãos de
controle.

Capacitações oferecidas pelo FNDE, instituições públicas e
instituições privadas.

Disponibilidade de padrões de mercado e melhores práticas
para benchmarking

Existência de eventos de TI para formação de network.
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●

Definição de novos objetivos estratégicos institucionais.

●
●

●

●

Criação de laboratórios de rede para testes internos com
equipamentos foram de garantia.

Criação da rede de contingenciamento do MEC, INEP e FNDE.

●

Assinatura de acordo de cooperação entre o FNDE e a UNESCO.

●

Necessidade institucional de automação de processos e
serviços não informatizados.

●

Necessidade de criação de rede social corporativa no FNDE.

Aprovação da lei do Plano Nacional de Educação Até 2022.

●

Assinatura de parceria entre o FNDE e a RNP.
●
●

●

Aprovação do concurso público de especialidade de tecnologia
da informação para o FNDE.

●

●

●

●
●

Interligação do edifício Sede com o Edifício Elcy por meio de
fibra ótica própria.

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

Possibilidade de adesões às atas de registro de preço MEC,
CAPES, FNDE, INEP.

●

●
●
●
●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Dificuldades internas de priorização do
desenvolvimento ou compra de um sistema de
apoio ao planejamento e gestão de contratos.

Escassez de servidores para o planejamento,
gestão e fiscalização de contratos.

Ineficácia e onerosidade dos contratos de
terceirização (fábrica de software, testes e
outros), que não são capazes de atender de forma
tempestiva o FNDE.

Falhas na Governança de TI

Falhas na concepção e gestão dos contratos.

Falta de implementação institucional de Gestão de
Continuidade de Negócios (GCN)

Grande comprometimento da alta administração do FNDE com
a TI.
Pouca governança, controle, auditoria,
conformidade e artefatos (POSIC, GSIC, GRSIC e
ETIR), de segurança da informação na instituição.

Pouca auditoria e controle das entregas realizadas
à DIRTE pelas contratadas.

Perda de conhecimento crítico devido aos términos
de contratos (apoio à gestão de qualidade
de software e apoio à gestão de sistemas da
informação) e desligamento dos desenvolvedores
internos (consultores).

Sobrecarga de atividades para servidores e
CTU’s, por ausência de contrato de Fábricas e de
consultores.

Inexistência de um processo de gestão do
desempenho da TI.

Falta de formalização dos processos de
gerenciamento de serviços de TI quando existentes.

Inexistência de um modelo aplicável e executável
de fábrica de software.

Pouca divulgação das ações executadas pela DIRTE.

Relação fragilizada com parceiros externos (FNDE,
estados e municípios).

Estrutura funcional praticada diferente da estrutura
regimental publicada.

Estrutura regimental reduzida e incompatível com a
complexidade da TI.

Pouco incentivo interno para o desenvolvimento de
novos produtos, serviços e parcerias.

Dificuldades de retenção de conhecimento de
tecnologias e sistemas.

Falhas na comunicação interna e externa.

Baixa capacidade de atendimento das
necessidades de negócio.

Deficiências no acompanhamento de resultados
internos de projetos e ações da DIRTE.

Dificuldades da DIRTE em impor autonomia perante
outras diretorias.

Falta de estratégia e de planejamento das
atividades internas.
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12.5.8 SWOT cruzada – Oportunidades e Fraquezas
Fraquezas
Falhas na gestão de aquisições

●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●

Existência de ferramenta de Firewall no mercado especializada
em banco de dados.
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Oportunidades

Oportunidades que minimizam fraquezas
ESTRATÉGIA DE REFORÇO

Necessidade de criação de rede social corporativa no FNDE.

Disponibilidade de padrões de mercado e melhores práticas para benchmarking

Existência de eventos de TI para formação de network.
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Recomendações de aprimoramento da TI pelos órgãos de controle.

Aprovação do concurso público de especialidade de tecnologia da informação para o FNDE.

Capacitações oferecidas pelo FNDE, instituições públicas e instituições privadas.

Assinatura de acordo de cooperação entre o FNDE e a UNESCO.

Grande comprometimento da alta administração do FNDE com a TI.

Assinatura de parcerias entre o FNDE e os órgãos competentes para fiscalização.

Definição de novos objetivos estratégicos institucionais.

Criação de laboratórios de rede para testes internos com equipamentos foram de garantia.

Interligação do edifício Sede com o Edifício Elcy por meio de fibra ótica própria.

Criação da rede de contingenciamento do MEC, INEP e FNDE.

●
●

●
●

Assinatura de parceria entre o FNDE e a RNP.

●

Necessidade institucional de automação de processos e serviços não informatizados.

Possibilidade de adesões às atas de registro de preço MEC, CAPES, FNDE, INEP.

●

Diminuta gestão de colaboradores da DIRTE

Pouco comprometimento dos colaboradores com a qualidade e
efetividade do atendimento ao cliente da DIRTE.

Existência de colaboradores temporários ocupando posições
estratégicas.

Alta dependência de serviços terceirizados.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Falta de participação de equipes ou de pessoas essências no processo
de desenvolvimento.

Ausência de capacitação regular das equipes nos processos de
trabalho.

Falhas internas de gestão de pessoas

Ausência de critérios para priorização de atendimento dos sistemas.

Falta de sinergia entre projetos, sistemas e o escritório de projetos.

Ausência de padrões ou falta de clareza nos processos existentes.

Indefinição de papeis e responsabilidades internas.

Ausência de um processo formal de Governança de TI.

Pouca visibilidade dos pontos de integração dos processos de gestão
de TI e de sistemas.

Falta de efetividade de serviços importantes, tais como análise de
sistemas, análise de requisitos, análise de negócios, mapeamento de
processos para a finalidade de implementação.

●
●

Fragilidades no processo de Gestão de Demanda.

Aprovação da lei do Plano Nacional de Educação Até 2022.
Informalidade nos processos de gestão de mudanças.

●

Informalidade nos processos de gestão de requisitos.

●

Inexistência de manuais ou processos de operação.

●

Metodologia de desenvolvimento de software complexa para a
maturidade atual da instituição.

●

Inexistência de oportunidades de crescimento profissional tanto para
servidores como para colaboradores, gerando desmotivação, alta
rotatividade e perda de conhecimentos.

Alta rotatividade de servidores e colaboradores.

Inexistência de uma carreira específica de TI dentro do FNDE.

Pouca conscientização dos servidores/colaboradores sobre o impacto
do seu trabalho na educação do país.
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Fraquezas
Falhas de gestão de processos

●

Existência de ferramenta de Firewall no mercado especializada em banco de dados.
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Fraquezas

Grande comprometimento da alta administração do FNDE com a TI.

Surgimento de diversas iniciativas de trabalho sem
continuidade.

Baixa maturidade da gestão de projetos e portfólios no
órgão.

Falhas em procedimentos de segurança da informação.

Existência de serviços de TI hospedados fora da sala cofre.

Deficiência dos controles de inventário de sistema.

Ambiente de contingência a falhas inapropriado.

Inexistência ou não execução do plano de desastre e
recuperação.

Falhas na gestão de configuração.

Informalidade na gestão dos serviços técnicos de TI.

Baixo controle da segmentação dos ambientes de
desenvolvimento, homologação, teste e produção.

Falta de controle de baseline das aplicações de negócio.

Inexistência de ferramenta única para a gestão de serviços.

Problemas nos procedimentos operacionais básicos de
execução.

Inexistência de projetos de atualização de tecnologias de
sistemas legado.

Plano de continuidade dos negócios inadequado para
atender aos gestores.

Baixa priorização das questões operacionais e técnicas da
DIRTE.

Insuficiência de ambientes de testes para todos os
sistemas.

ESTRATÉGIA DE REFORÇO

Ambiente de teste e homologação desatualizado em relação
à produção.

Oportunidades que minimizam fraquezas

Excesso de atividades burocráticas sob responsabilidade
dos gerentes de projetos.

Falhas na gestão de
projetos

Falhas na gestão de serviços

●

Assinatura de parcerias entre o FNDE e os órgãos competentes para fiscalização.
Necessidade de criação de rede social corporativa no FNDE.
Aprovação da lei do Plano Nacional de Educação Até 2022.
Recomendações de aprimoramento da TI pelos órgãos de controle.

●

Definição de novos objetivos estratégicos institucionais.

Oportunidades

Criação de laboratórios de rede para testes internos com equipamentos foram de
garantia.

●

●

Interligação do edifício Sede com o Edifício Elcy por meio de fibra ótica própria.
Criação da rede de contingenciamento do MEC, INEP e FNDE.
Aprovação do concurso público de especialidade de tecnologia da informação para o
FNDE.
Assinatura de parceria entre o FNDE e a RNP.
Capacitações oferecidas pelo FNDE, instituições públicas e instituições privadas.
Assinatura de acordo de cooperação entre o FNDE e a UNESCO.
Disponibilidade de padrões de mercado e melhores práticas para benchmarking

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Necessidade institucional de automação de processos e serviços não informatizados.
Possibilidade de adesões às atas de registro de preço MEC, CAPES, FNDE, INEP.
Existência de eventos de TI para formação de network.
Existência de ferramenta de Firewall no mercado especializada em banco de dados.
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Ameaças

Ameaças que potencializam fraquezas

ESTRATÉGIA DE REFORÇO

Rompimento, finalização ou desistência de contrato por
parte das contratadas envolvidas em serviços críticos.

Morosidade no processo de aquisição de bens e serviços.
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Contingenciamento de orçamento.
●

Solicitação de desenvolvimento de produtos de software
sem o amadurecimento do negócio pelo solicitante.
●
●

Ataques de origem externa à segurança da informação.
●
●

●
●

●

●

Não aprovação das mudanças regimentais da DIRTE,
mantendo a incompatibilidade entre as estruturas
hierárquicas oficiais (teóricas) e não oficiais (reais).
●

Possibilidade de mudanças na Presidência, Diretorias,
Coordenações Gerais por motivo político.
●
●

Imprecisão das informações declaradas no CENSO.

●
●

●

Ausência de integração entre os programas de inclusão
digital/social.
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●

Dificuldades internas de priorização do desenvolvimento ou compra de
um sistema de apoio ao planejamento e gestão de contratos.

●

Escassez de servidores para o planejamento, gestão e fiscalização de
contratos.

Falhas na Governança de TI

Ineficácia e onerosidade dos contratos de terceirização (fábrica de
software, testes e outros), que não são capazes de atender de forma
tempestiva o FNDE.

Falhas na concepção e gestão dos contratos.

●

Falta de implementação institucional de Gestão de Continuidade de
Negócios (GCN)

●

Pouca governança, controle, auditoria, conformidade e artefatos (POSIC,
GSIC, GRSIC e ETIR), de segurança da informação na instituição.

Pouca auditoria e controle das entregas realizadas à DIRTE pelas
contratadas.

Perda de conhecimento crítico devido aos términos de contratos (apoio
à gestão de qualidade de software e apoio à gestão de sistemas da
informação) e desligamento dos desenvolvedores internos (consultores).

Sobrecarga de atividades para servidores e CTU’s, por ausência de
contrato de Fábricas e de consultores.

Inexistência de um processo de gestão do desempenho da TI.

Falta de formalização dos processos de gerenciamento de serviços de TI
quando existentes.

Inexistência de um modelo aplicável e executável de fábrica de software.

Pouca divulgação das ações executadas pela DIRTE.

Relação fragilizada com parceiros externos (FNDE, estados e
municípios).

Estrutura funcional praticada diferente da estrutura regimental
publicada.

Estrutura regimental reduzida e incompatível com a complexidade da TI.

Pouco incentivo interno para o desenvolvimento de novos produtos,
serviços e parcerias.

Dificuldades de retenção de conhecimento de tecnologias e sistemas.

Falhas na comunicação interna e externa.

Baixa capacidade de atendimento das necessidades de negócio.

Deficiências no acompanhamento de resultados internos de projetos e
ações da DIRTE.

Dificuldades da DIRTE em impor autonomia perante outras diretorias.

Falta de estratégia e de planejamento das atividades internas.
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12.5.9 SWOT cruzada – Ameaças e Fraquezas

Fraquezas
Falhas na gestão de aquisições

●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
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Ameaças

Ameaças que potencializam as fraquezas
ESTRATÉGIA DEFENSIVA

Ataques de origem externa à segurança da informação.

Morosidade no processo de aquisição de bens e serviços.

Possibilidade de mudanças na Presidência, Diretorias,
Coordenações Gerais por motivo político.
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●

●
●
●
●

Imprecisão das informações declaradas no CENSO.
●
●
●
●
●
●

Não aprovação das mudanças regimentais da DIRTE,
mantendo a incompatibilidade entre as estruturas
hierárquicas oficiais (teóricas) e não oficiais (reais).
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●

Rompimento, finalização ou desistência de contrato por
parte das contratadas envolvidas em serviços críticos.

●

●
●

Solicitação de desenvolvimento de produtos de software
sem o amadurecimento do negócio pelo solicitante.

●
●
●

●

●

●

●

●

Contingenciamento de orçamento.

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

Ausência de integração entre os programas de inclusão
digital/social.
●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Falta de efetividade de serviços importantes, tais como análise de sistemas,
análise de requisitos, análise de negócios, mapeamento de processos para a
finalidade de implementação.

●

Fragilidades no processo de Gestão de Demanda.

●

Informalidade nos processos de gestão de mudanças.

Informalidade nos processos de gestão de requisitos.

Inexistência de manuais ou processos de operação.

Metodologia de desenvolvimento de software complexa para a maturidade
atual da instituição.

Falta de participação de equipes ou de pessoas essências no processo de
desenvolvimento.

Ausência de capacitação regular das equipes nos processos de trabalho.

Falhas internas de gestão de pessoas

Ausência de critérios para priorização de atendimento dos sistemas.

Falta de sinergia entre projetos, sistemas e o escritório de projetos.

●

Ausência de padrões ou falta de clareza nos processos existentes.

Indefinição de papeis e responsabilidades internas.

Ausência de um processo formal de Governança de TI.

Pouca visibilidade dos pontos de integração dos processos de gestão de TI e de
sistemas.

Diminuta gestão de colaboradores da DIRTE

Pouco comprometimento dos colaboradores com a qualidade e efetividade do
atendimento ao cliente da DIRTE.

Existência de colaboradores temporários ocupando posições estratégicas.

Alta dependência de serviços terceirizados.

Inexistência de oportunidades de crescimento profissional tanto para
servidores como para colaboradores, gerando desmotivação, alta rotatividade
e perda de conhecimentos.

Alta rotatividade de servidores e colaboradores.

Inexistência de uma carreira específica de TI dentro do FNDE.

Pouca conscientização dos servidores/colaboradores sobre o impacto do seu
trabalho na educação do país.
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Fraquezas
Falhas de gestão de processos

●
●
●

●
●

●
●

●
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Ameaças

Ameaças que potencializam as fraquezas
ESTRATÉGIA DEFENSIVA

Não aprovação das mudanças regimentais da DIRTE, mantendo a
incompatibilidade entre as estruturas hierárquicas oficiais (teóricas) e
não oficiais (reais).

Possibilidade de mudanças na Presidência, Diretorias, Coordenações
Gerais por motivo político.
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●

Solicitação de desenvolvimento de produtos de software sem o
amadurecimento do negócio pelo solicitante.

●

●

Ataques de origem externa à segurança da informação.

●

●
●

●
●

Rompimento, finalização ou desistência de contrato por parte das
contratadas envolvidas em serviços críticos.
●
●
●
●
●
●

Ausência de integração entre os programas de inclusão digital/social.
●
●
●
●
●
●

Morosidade no processo de aquisição de bens e serviços.

●
●

●

Ambiente de contingência a falhas
inapropriado.

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Imprecisão das informações declaradas no CENSO.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

●
●

●

Surgimento de diversas iniciativas de trabalho
sem continuidade.

Baixa maturidade da gestão de projetos e
portfólios no órgão.

Falhas na gestão de serviços

Excesso de atividades burocráticas sob
responsabilidade dos gerentes de projetos.

Falhas em procedimentos de segurança da
informação.

Existência de serviços de TI hospedados fora
da sala cofre.

Deficiência dos controles de inventário de
sistema.

Inexistência ou não execução do plano de
desastre e recuperação.

●

Falhas na gestão de configuração.

Informalidade na gestão dos serviços técnicos
de TI.

Baixo controle da segmentação dos
ambientes de desenvolvimento, homologação,
teste e produção.

Falta de controle de baseline das aplicações
de negócio.

Inexistência de ferramenta única para a
gestão de serviços.

Problemas nos procedimentos operacionais
básicos de execução.

Contingenciamento de orçamento.
Inexistência de projetos de atualização de
tecnologias de sistemas legado.

Plano de continuidade dos negócios
inadequado para atender aos gestores.

Baixa priorização das questões operacionais e
técnicas da DIRTE.

Insuficiência de ambientes de testes para
todos os sistemas.

Ambiente de teste e homologação
desatualizado em relação à produção.
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Fraquezas
Falhas na gestão de projetos

●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
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13 Inventário de necessidades

13.1 Priorização das necessidades

Identificadas no contexto do FNDE, as necessidades são a matéria-prima de trabalho do PDTI e são
catalogadas em sete conjuntos: pessoas, hardware, software, governança, capacitações, bem-estar
e aquisições. A figura abaixo ilustra o ciclo de vida da necessidade.

A priorização das necessidades é realizada a partir da técnica GUT (Gravidade, Urgência e Tendência),
onde cada aspecto possui uma pontuação. Ao final, multiplicam-se os pontos para obtenção do valor
total da prioridade.
Gravidade – Indica o nível de impacto sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou
organizações e efeitos que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja resolvido. Foi
definida a seguinte escala:
5 – Extremamente grave;
4 – Muito grave;
3 – Grave;
2 – Pouco grave;
1 – Sem gravidade.
Urgência – É a relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Foi
definida a seguinte escala:
5 – Requer ação imediata;
4 – Ações devem ser tomadas urgentemente;

MEL

HOR

IA C
ONT

ÍNUA

3 – A ação deve ocorrer o mais cedo possível;
2 – Pouco urgente;
1 – Não há urgência.
Tendência – Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento,
redução ou seu desaparecimento, caso nenhuma ação seja tomada. Foi utilizada a seguinte
escala:
5 – A situação irá piorar rapidamente;
4 – A situação irá piorar em pouco tempo;
3 – A situação irá piorar em médio prazo;
2 – A situação irá piorar, somente em longo prazo;
1 – A situação não deve mudar.
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13.2 Necessidades consolidadas
Cada conjunto de necessidade, apresentado abaixo, agrupa duas ou mais subnecessidades que
podem ser visualizadas no anexo “II” do PDTI.

N1

Dotar soluções de software

N2

Dotar soluções de hardware

»»Oferecer soluções para o desenvolvimento e manutenção de software no FNDE.
»»Área: FNDE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Prospectar e promover tecnologias
»»Oferecer soluções para aquisições e manutenção de equipamentos de tecnologia e comunicação no
FNDE.
»»Área: FNDE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Prospectar e promover tecnologias
»» Prover infraestrutura tecnológica

N3

N6

Promover ações de bem estar

N7

Promover capacitações

»»Realizar ações que favoreçam o contentamento de todos os colaboradores do DIRTE.
»»Área: DIRTE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Atrair e desenvolver agentes públicos da DIRTE.
»»Favorecer o aperfeiçoamento dos colaboradores da DIRTE por meio de ofertas e incentivos a
treinamentos e capacitações.
»»Área: DIRTE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Atrair e desenvolver agentes públicos da DIRTE.

Prover gestão de pessoas

»»Desenvolver ações continuadas que promovam a gestão do pessoal que atua na DIRTE, visando o

entendimento e harmonização das diversas relações trabalhistas na prestação de serviços de tecnologia.
»»Área: DIRTE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Atrair e desenvolver agentes públicos da DIRTE.

N4

Prover a aquisição de soluções

N5

Promover o desenvolvimento da governança de tecnologia da informação e
comunicação

»»Prospectar e oferecer soluções de tecnologia da informação e comunicação
»»Área: FNDE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Projetos de contratação de TI

ao FNDE.

»»Realizar ações que garantam a manutenção e execução da governança de tecnologia e comunicação
no FNDE.
»»Área: DIRTE
»»Objetivo do PETI relacionado
»» Aplicar metodologias aos processos
»» Desenvolver sistemas de qualidade
»» Fornecer informações de apoio à gestão
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01. Acesso universal à educação de qualidade
15. Intensificar o uso de tecnologias integradas e inovadoras

14. Aperfeiçoar os processos de prestação de contas
13. Aprimorar e institucionalizar os processos de trabalho e de gestão
11. Intensificar a comunicação institucional
12. Promover a gestão do conhecimento organizacional
05. Promover o monitoramento permanente e integrado
06. Incentivar e qualificar o controle social
07. Apoiar a formação dos gestores educacionais e comunidade escolar
08. Prestar assistência técnica e financeira aos entes governamentais e demais atores do
sistema educacional
09. Assegurar o financiamento estudantil
10. Aprimorar a gestão de programas e ações educacionais e compras governamentais

NECESSIDADES DA TI
04. Controle e transparência na aplicação dos recursos

PDTI

Dotar soluções de software
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dotar soluções de hardware
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Promover capacitações

Prover a aquisição de soluções
●

Promover a governança de tecnologia da informação e
comunicação
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
●
●
●

●
●

Prover gestão de pessoas

●

Promover ações de bem-estar
●
●

●
●

●
●

20. Assegurar a Gestão dos recursos orçamentários e financeiros

19. Assegurar a regularidade das decisões administrativas

18. Promover a modernização da infraestrutura física e tecnológica

17. Promover a valorização de servidores

16. Dotar e manter o FNDE de quadro de servidores comprometidos e qualificados

02. Fortalecimento da escola e dos sistemas de ensino

03. Recursos técnicos e financeiros na educação
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13.3 Alinhamento das necessidades de TI com a estratégia da
organização

O quadro abaixo apresenta o alinhamento de cada conjunto de necessidades do PDTI (horizontal),
com os objetivos estratégicos institucionais do FNDE (vertical).

PEI – Objetivos estratégicos institucionais

●

●
●

●

●
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14 Alinhamento das necessidades com a estratégia de TI

15 Plano de metas
Para cada conjunto de necessidades, foram definidas metas e indicadores para os próximos quatro
anos do PDTI.

PDTI
Conjunto de Necessidades

Dotar soluções de software

46

Prospectar e promover tecnologias.

Fornecer informações de apoio à gestão.

●

Dotar soluções de hardware
Prover gestão de pessoas

Desenvolver sistemas de qualidade;

Projetos de contratações em TI.

Prover infraestrutura tecnológica adequada.

objetivos estratégicos de TI

Aplicar metodologias aos processos de TI.

Necessidades que atendem aos

Atrair e desenvolver os agentes públicos da DIRTE.

PDTI
Objetivos estratégicos de TI

●

●

●

●

Prover a aquisição de soluções

●

Promover o desenvolvimento da governança de
tecnologia da informação e comunicação

●

●

●

Promover ações de bem estar

●

Promover capacitações

●

●

●

2016

2017

2018

M1

Aumentar a capacidade de atendimento de necessidades
oriundas de soluções de software.

5%

30%

50%

70%

M2

Aumentar a capacidade de atendimento de necessidades
oriundas de soluções de hardware.

5%

30%

50%

70%

M3

Desenvolver ações de gestão de colaboradores da DIRTE.

10%

30%

50%

70%

M4

Reduzir o número de demandas vinculadas a soluções de
aquisições de tecnologia e comunicação.

5%

30%

50%

70%

M5

Aumentar a efetividade das ações de governança de TI.

10%

30%

50%

70%

M6

Promover ações de contentamento e bem-estar dos
colaboradores da DIRTE.

10%

30%

50%

70%

M7

Capacitar servidores da DIRTE.

0%

5%

30%

60%

●
●

2015

Importante: As metas são aferidas pela fórmula [Demandas atendidas] / [Total de demandas]*100.
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16 Plano de ações

M4 Reduzir o número de demandas vinculadas a soluções de aquisições de tecnologia e comunicação

As ações descritas abaixo refletem as atividades que serão realizadas para o alcance das metas.
Ressalta-se que ao longo do ciclo do PDTI, durante o monitoramento, outras ações deverão ser
incluídas nesse documento ou no plano de monitoramento do PDTI.

M1 Aumentar a capacidade de atendimento de necessidades oriundas de soluções de software

01

Converter as demandas internas de desenvolvimento de software em
necessidades no catálogo de necessidades do anexo “II” do PDTI.

Responsável principal

Demais envolvidos

CGTEC

Área de Negócio

Responsável principal

Demais envolvidos

CGTEC

Áreas de Negócio

02 Modelar e implantar processos de gestão de aquisições e contratos.

CGTEC

Áreas de Negócio

03 Definir processo de inovação de produtos.

CGTEC

Áreas de Negócio

Responsável principal

Demais envolvidos

CGTEC

Áreas de Negócio

01

Definir e manter o catálogo de aquisições.

M5 Aumentar a efetividade das ações de governança de TI

Avaliar lista de necessidades de software e redefinir a priorização de
02
atendimento.

CGDES

Área de Negócio

03 Vincular as necessidades a projetos.

CGDES

Área de Negócio

02 Definir e implantar o núcleo de processos.

CGTEC

Áreas de Negócio

04 Realizar reuniões quinzenais de acompanhamento.

CGTEC

Área de Negócio

03 Modelar e implantar processos de governança

CGTEC

Áreas de Negócio

04 Modelar e implantar processos de gestão.

CGTEC

Áreas de Negócio

05 Definir escopo de governança.

CGTEC

Áreas de Negócio

CGTEC

Áreas de Negócio

M2 Aumentar a capacidade de atendimento de necessidades oriundas de soluções de hardware
Responsável principal

Demais envolvidos

01

Converter as demandas de hardware em necessidades do catálogo de
necessidades do anexo “II” do PDTI.

CGTEC

Área de Negócio

02

Avaliar lista de necessidades de hardware e redefinir a priorização de
atendimento.

CGINF

Área de Negócio

03 Vincular as necessidades a projetos.

CGINF

Área de Negócio

04 Realizar reuniões quinzenais de acompanhamento.

CGTEC

Área de Negócio

01

06

Definir e manter o catálogo de serviços e produtos.

Modelar e implantar processos de monitoramento e acompanhamento de
governança.

M6 Promover ações de contentamento e bem-estar dos colaboradores da DIRTE
Responsável principal

Demais envolvidos

CGTEC

Áreas de Negócio

CGTEC

Áreas de Negócio

CGTEC

Áreas de Negócio

Responsável principal

Demais envolvidos

CGTEC

Áreas de Negócio

02 Atualizar Plano de Cursos da DIRTE.

CGTEC

Áreas de Negócio

03 Executar plano de capacitações da DIRTE.

CGTEC

Áreas de Negócio

01

Implantar melhorias no ambiente físico de trabalho da TI.

02 Criar encontros para discussão de melhorias em TI.
03

M3 Desenvolver ações de gestão de colaboradores da DIRTE

01

Criar planilha RACI.

02 Definir e implantar processo de gestão de pessoas na DIRTE.
03

48

Realizar reuniões mensais com grupos alternados para avaliação das
iniciativas de gestão de pessoas

Responsável principal

Demais envolvidos

CGTEC

Áreas de Negócio

CGTEC

Áreas de Negócio

CGTEC

Áreas de Negócio

Criar reuniões periódicas com equipes variadas para esclarecimento de dúvidas e
recebimento de sugestões.

M7 Capacitar servidores da DIRTE

01

Redefinir prioridades da lista de capacitações.
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17 Plano de gestão de pessoas
As funções gerenciais e as atividades estratégicas da área de TI devem ser executadas,
preferencialmente, por servidores efetivos do quadro permanente, porém o quantitativo de servidores
efetivos atuais da DIRTE é insuficiente.

Coordenação-Geral de infraestrutura
Quantidade
Atual

Aumento
esperado

Quantidade
Ideal

Analista

1

1

2

Serviço de telefonia

Gestor

0

1

1

Serviço de telefonia

Técnico

2

1

3

Serviços de administrador de rede

Analista de rede

2

0

2

Serviços de administrador de rede

Gerente de
operações

1

0

1

Serviços de analista de métricas e processos

Analista

4

0

4

Serviços de analista de rede e sistema operacional

Analista de rede

10

0

10

Serviços de analista de rede e sistema operacional

Gerente

1

0

1

Serviços de analista de segurança

Analista de
segurança

5

0

5

Serviços de analista de segurança do IDM

Analista de
segurança

4

0

4

Serviços de continuidade de negócios

Analista

0

1

1

Serviços de continuidade de negócios

Gestor de
continuidade de
negócios

0

1

1

Serviços de equipe de tratamento e respostas a incidentes
computacionais

Analista

0

7

7

Serviços de equipe de tratamento e respostas a incidentes
computacionais

Gestor

0

1

1

Serviços de fiscal técnico de contratos

Fiscal de contratos

10

8

18

Serviços de gerente de incidentes

Gerente

2

0

2

Serviços de gestão de contratos

Gestor

0

5

5

Serviços de gestão de infraestrutura

Gerente

1

2

3

Serviços de gestão estratégica da segurança da informação

Gestor de
segurança da
informação

0

2

2

Serviços de gestão estratégica de riscos

Gestor de riscos

0

1

1

Serviços de operador de rede

Operador de rede

5

0

5

Serviços de planejamento da contratação

Gestor de contratos

5

3

8

Serviços de riscos da tecnologia da informação

Analista

0

1

1

Serviços de segurança da informação

Analista de
segurança

1

2

3

Serviços de segurança da informação

Gestor

0

2

2

Serviços

Perfil

Serviço de telefonia

Nas tabelas abaixo, são informados os quantitativos de profissionais existentes e o quantitativo ideal
para o desempenho efetivo das atividades de cada setor.
Destaca-se que os quantitativos descritos nas tabelas, quando necessário, devem ser utilizados nas
estimativas de quantitativo de pessoal para a contratação de serviços.

17.1 Estimativa de aumento do quadro de TI
O levantamento de servidores considera o quadro atual entre efetivos, temporários, analistas
descentralizados e servidores sem vínculo, além da sobreposição de um único profissional em várias
atividades na coluna quantidade atual das tabelas abaixo.
O quantitativo ideal considerou os serviços prestados pela DIRTE e a necessidade de aumento do
quadro de servidores junto à capacidade de entrega e demandas existentes.

Diretoria de Tecnologia
Quantidade
Atual

Aumento
esperado

Quantidade
Ideal

Diretor

1

0

1

Coordenação-geral de serviços estratégicos de TI.

Coordenador-Geral

3

0

3

Assessorar assuntos estratégicos e de gestão da tecnologia
da informação e comunicação

Assessor

0

1

1

Serviços

Perfil

Definição estratégica do serviço de tecnologia da informação
e comunicação da DIRTE.

Coordenação-Geral de infraestrutura
Quantidade
Atual

Aumento
esperado

Quantidade
Ideal

Auxiliar

1

1

2

Serviço de atendimento ao Usuário - CAU (Nivel 1)

Atendente

6

0

6

Serviço de atendimento ao Usuário - CAU (Nivel 2)

Técnico

7

0

7

Serviço de gestão de TI

Consultor

4

2

6

Serviço de impressão

Gerente

1

0

1

Serviço de impressão

Operador

8

0

8

Serviços

Perfil

Serviços de estagiário
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Coordenação-Geral de desenvolvimento

Coordenação-Geral de processos e inovações tecnológicas
Quantidade
Atual

Aumento
esperado

Quantidade
Ideal

Quantidade
Atual

Aumento
esperado

Quantidade
Ideal

Arquiteto de sistemas

1

1

Analista

3

0

3

Serviços de análise de garantia da qualidade

Analista de garantia da
qualidade

0

Serviços de análise de conformidade

Técnico

2

0

2

Serviços de análise de garantia da qualidade

Especialista em garantia de
qualidade

Serviços de apoio e suporte técnico

Técnicos terceirizados

9

0

9

Serviços de atendimento institucional (call center) Atendentes

4

0

4

Serviços de análise de processo de software

Serviços de atendimento institucional (respostas
aos órgãos de controle)

Analista

4

0

4

Chefia imediata

Chefe de divisão

1

1

2

Serviços de fiscal de contratos

Fiscal de contratos

2

0

2

Serviços de gestão da Coordenação-Geral

Coordenador-Geral

0

1

1

8

Serviços de apoio e suporte técnico - Logística e
financeira

Técnicos terceirizados

9

0

9

2

4

Serviços de aquisições e contratações

Analista

3

0

3

5

2

7

Serviços de aquisições e contratações

Fiscais

2

0

2

Especialista de gestão de
configuração e mudanças

1

0

1

Serviços de fiscal de contratos - Financeiro

Servidores da casa

2

0

2

Serviços de coordenação

Líder funcional

0

0

0

Serviços de gestão administrativa de contratos

Fiscais

2

0

2

Serviços de desenvolvimento web (front-end)

Desenvolvedor front-end

0

1

1

Serviços de gestão administrativa de contratos

Técnico

14

0

14

Serviços de divisão de contratos

Chefe

0

1

1

Serviços de gestão administrativa de contratos

Analista

2

0

2

Serviços de divisão de licitações

Chefe

0

1

1

Serviços de gestão operacional de contratos

Técnico

6

0

6

Serviços de estafeta

Estagiário

0

1

1

Serviços de organização e atendimento

Secretária

0

1

1

Serviços de fiscal técnico de contratos

Fiscal de contratos

12

4

16

Serviços de prospecção de tecnologias

Analista

3

0

3

Serviços de gerência de projetos

Gerente de projetos

11

7

18

Serviços de análise de conformidade

Analista

3

0

3

Serviços de gerente de operação

Gerentes de operações

8

4

12

Serviços de gestão de conteúdo web

Jornalista

1

0

1

Serviços de interfaces de sistemas

UI Designer

1

1

2

Serviços de planejamento da contratação

Gestor de contratos

2

3

5

Serviços de PMO

PMO

2

2

4

Serviços de teste de software

Analista de teste

3

3

6

Serviços de teste de software

Automatizador de teste

1

2

3

Serviços de teste de software

Especialista de teste

1

0

1

Serviços de teste de software

Executor de teste

5

5

10

Técnico administrativo

Técnico administrativo

1

0

1

Serviços

Perfil

Serviços

Perfil

Serviços de arquitetura de software

2

Serviços de análise de conformidade

2

2

0

1

1

Analista de processos

3

2

5

Serviços de análise de sistemas

Analista de sistemas

6

4

10

Serviços de análise negocial

Analista de negócio

18

9

27

Serviços de arquitetura de informação

UX Designer

1

1

2

Serviços de arquitetura de software

Arquiteto de sistemas

3

3

6

Serviços de banco de dados

AD

4

4

Serviços de banco de dados

DBA

2

Serviços de configuração e mudança

Analista de GCM

Serviços de configuração e mudança

52

53

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PDTI - 2015|2018

18 Treinamento
O quadro de treinamentos solicitados apresenta as capacitações desejadas para o aprimoramento
do conhecimento dos servidores.

Treinamentos
Certified Scrum Product Owner (CSPO)

Prazo*
2015

2016

2017

2018

Treinamentos

2015

2016

Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL
●

Oracle Database 12c: Clusterware Administration

●

Oracle Database 12c: Fundamentals for Developers and System Administrators
●

●

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning NEW

●

Contratação de soluções de engenharia na área de TI

●

Oracle Database 12c: RAC Administration

●

Curso para Certificação Linux LPI + CompTIA
Customização e Extensão SAP Power Designer

Oracle Database 12c: RAC and Grid Infra Deployment Workshop Ed 1 NEW

●

●

Desenvolvimento Gerencial

●

Oracle Database: Data Mining Techniques

●

●

●

Oracle Database: Program with PL/SQL NEW

●

Oracle Database: SQL Tuning for Developers

●
●

Design de interação, Experiência do Usuário e Usabilidade

●

Oracle Database: Using OLAP

Elaboração do PDTI

●

Oracle Linux 7: System Administration Ed 1 NEW

●

Formação em Análise de Pontos de Função – APF

●

Oracle SQL Tuning for Developers Workshop

●

Formação Front-end

●

Parallel Processing in Oracle Database 12c Ed 1 NEW

●

Planejamento e Projeto de Infraestrutura para Datacenter

●

Pós-Graduação em Gestão Pública

●

Gerência de Redes de Computadores

●

Gerência de Projetos

●

●

Gestão de Configuração

●

Pós-Graduação em Gestão de Segurança da Informação

Gestão de Contratos de TI

●

PostgreSQL Backup e Restore

●

Gestão de Mudanças

●

PostgreSQL Tunning

●

Power center (BI)

●

Preparatório para Certificação CBPP

●
●

Gestão de Requisitos

●

Gestão Estratégica e Balanced Scorecard adequando à realidade do serviço público

●

Gestão por competência

●

Processos de Administração de Dados com Método Ágil

IBM Rational Unified Process

●

Programa de Desenvolvimento de Gestores de Tecnologia da Informação (DGTI)

Implementing and Managing Microsoft Server Virtualization

●

Redação de Documentos Oficiais e Elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos –
Atualizado pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e Manual de Redação
Oficial da Presidência da República

ISTQB Certified Tester

●

●

●
●

Licitações e Contratos na Administração Pública

●

Scrum

Lógica de Programação com JavaScript

●

Segurança em redes sem Fio

●

Teste de Invasão de Aplicações Web

●
●

MicroStrategy – Business User

●

●

●

Master Data Management

●

TOGAF Foundation – Arquitetura Corporativa

Melhores Práticas de Governança e Qualidade de Dados

●

Treinamento em Coaching

●
●

Mestrado em administração de empresas ou Segurança da Informação

●

Treinamento para certificação PRINCE2 Foundation

Modelagem de dados Corporativas com Método Ágil

●

Treinamento para excelência no atendimento ao Cidadão

Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 NEW

●

UNIX and Linux Essentials
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2018

●

CISM – Certified Information System Manager

Curso Administração PostgreSQL com Alta Performance

2017
●

Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop

Oracle Database 12c: New Features for Administrators Ed 2 NEW

●

Prazo*

●
●

* O prazo de realização dos cursos é a data ideal para as áreas solicitantes
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19 Plano de gestão de riscos
A gestão de riscos auxilia o monitoramento das metas definidas no PDTI e possibilita a antecipação
ou o tratamento de adversidades prejudiciais ao alcance dos objetivos.
Para cada risco identificado, pode ser adotada uma estratégia de tratamento e resposta. São elas:
Mitigar: desenvolver ações que minimizam a probabilidade da ocorrência do risco ou de
seu impacto no projeto, tornando-o aceitável;

•

Evitar: mudar o plano do projeto para eliminar a condição que estava expondo o projeto
ao risco. É uma estratégia utilizada para riscos de alta criticidade, quando não se deseja
sequer correr o risco;

•

Transferir: repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade de resposta
para quem está mais bem preparado para lidar com esse;

•

Foram definidos que os riscos de exposição inferior a 4 possuem exposição Baixa, entre 5 e 10
possuem exposição Média e acima de 10 exposição Alta.

PROBABILIDADE

•

A exposição do risco é o resultado da multiplicação de probabilidade x impacto. O resultado dessa
operação possui valores possíveis de 1 a 25. Dessa forma, os riscos se enquadram de acordo com
a matriz abaixo.

Aceitar: indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou baixa, ou quando
não é possível ou não haja interesse em implementar uma ação específica.

5

10

15

20

25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Para cada meta estabelecida foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, probabilidade
e impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta.
Para a definição das probabilidades e impactos são utilizados os seguintes critérios:

IMPACTO

19.1 Exposição aos riscos
Abaixo, a tabela com os riscos do PDTI com a sua respectiva ação de resposta aos riscos (plano de
tratamento do risco). Nem toda meta possui riscos ao PDTI.

Moderada

3

Baixa

2

Muito baixa

1

Pontos

Muito alta

5

Alta

4

Moderada

3

Baixa

2

Muito baixa

1

Análise de Risco

Área responsável pelo
monitoramento do risco

4

»» Meta: Aumentar a capacidade de atendimento de necessidades oriundas de soluções de software.

Tipo de tratamento

Alta

Grupo de ricos 01

Criticidade (PxI)

5

Impacto

Muito alta

Impacto

56

Pontos

Probabilidade

Probabilidade

Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

Planejamento inadequado.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de monitoramento e
acompanhamento das ações do PDTI junto às
áreas de projetos.

CGDES

Problemas na execução dos
contratos de fábricas terceirizadas.

4

5

20

Mitigar

Empreender ações, criação, acompanhamento
ou renovação de contratos.

CGDES

Priorização de demandas fora do
escopo do PDTI.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de monitoramento e
acompanhamento das ações do PDTI junto às
áreas de projetos.

CGDES

Insuficiência de pessoal para
execução das demandas.

3

5

15

Mitigar

Realizar reuniões para a definição de
prioridades e levantamento de necessidades de
colaboradores.

CGDES

Riscos

Descrição do tratamento do risco
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Grupo de ricos 02

Grupo de ricos 04

Criticidade (PxI)

Tipo de tratamento

Probabilidade

Impacto

Criticidade (PxI)

Tipo de tratamento

Área responsável pelo
monitoramento do risco

Impacto

Análise de Risco

Probabilidade

Análise de Risco

»» Meta: Reduzir o número de demandas vinculadas a soluções de aquisições de tecnologia e comunicação.
Área responsável pelo
monitoramento do risco

»» Meta: Aumentar a capacidade de atendimento de necessidades oriundas de soluções de hardware.

Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

Planejamento inadequado.

4

4

16

Mitigar

Realizar reuniões de monitoramento e
acompanhamento das ações do PDTI junto às
áreas de projetos.

CGDES

Redução de orçamento e verbas.

5

5

25

Mitigar

Desdobrar ações de acompanhamento e
replanejamento de ações.

CGTEC

Problemas na execução dos
contratos de aquisições.

4

5

20

Mitigar

Empreender ações, criação, acompanhamento
ou renovação de contratos.

CGTEC

Priorização de demandas fora do
escopo do PDTI.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de monitoramento e
acompanhamento das ações do PDTI junto às
áreas de projetos.

CGTEC

Descrição do tratamento do risco

Riscos

Descrição do tratamento do risco

Grupo de ricos 05

»» Meta: Aumentar a efetividade das ações de governança de TI.

Criticidade (PxI)

Tipo de tratamento

Impacto

Criticidade (PxI)

Tipo de tratamento

Área responsável pelo
monitoramento do risco

Probabilidade

Análise de Risco

Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

Aumento da rotatividade de
colaboradores.

5

5

25

Mitigar

Desdobrar ações de acompanhamento do índice
de satisfação dos colaboradores.

CGTEC

Problemas de alocação de
colaboradores.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões semanais de
acompanhamento de projetos.

CGDES

Priorização de demandas fora do
escopo do PDTI.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de monitoramento e
acompanhamento das ações do PDTI junto às
áreas de projetos.

CGDES
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Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

Indefinição ou falta de visão dos
processos de governança de TI.

5

5

25

Mitigar

Mapear processos internos de TI.

CGTEC

Resistências internas para
implantação de mudanças.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de acompanhamento semanal
com a alta gestão da DIRTE.

CGDES

Dificuldades ou morosidades para
o levantamento de informações de
processo e governança.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de monitoramento e
acompanhamento das ações do PDTI junto às
áreas de projetos.

CGDES

Riscos

»» Meta: Desenvolver ações de gestão de colaboradores da DIRTE.

Riscos

Impacto

Grupo de ricos 03

Probabilidade

Análise de Risco

Descrição do tratamento do risco

Área responsável pelo
monitoramento do risco

Riscos

Descrição do tratamento do risco
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20 Proposta orçamentária de TI

Grupo de ricos 06

A proposta orçamentária apresentada abaixo é o resultado do agrupamento das despesas por
natureza. Projeta-se para os próximos anos, crescimento em investimento e redução em custeio.

Probabilidade

Impacto

Criticidade (PxI)

Tipo de tratamento

Análise de Risco

Área responsável pelo
monitoramento do risco

»» Meta: Promover ações de contentamento e bem-estar dos colaboradores da DIRTE.

Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

Baixa participação dos
colaboradores da DIRTE nas ações
de bem-estar.

4

5

20

Mitigar

Agendar reuniões mensais de acompanhamento
entre o Diretor e colaboradores sorteados.

CGTEC

Riscos

Descrição do tratamento do risco

2015

2016

2017

2018

Capital

19.680.897,67

21.648.987,44

23.813.886,18

26.195.274,80

Custeio

41.334.960,92

39.268.212,88

37.304.802,23

35.439.562,12

Total

61.015.858,59

60.917.200,31

61.118.688,41

61.634.836,92

21 Processo de revisão e monitoramento do PDTI
21.1 Revisão
A primeira revisão do PDTI ocorrerá seis meses após a publicação desse documento, sendo a
CGTEC a responsável pela revisão e o diretor de TI responsável pela aprovação ou proposição das
adaptações e alterações ao CETI.

Grupo de ricos 07

»» Meta: Capacitar servidores da DIRTE.

Probabilidade

Criticidade (PxI)

Tipo de tratamento

Área responsável pelo
monitoramento do risco

Após a primeira revisão, a CGTEC definirá a próxima data para atualização do PDTI, que poderá ser
revisado extraordinariamente ou a qualquer momento, desde que solicitado pela diretoria ou pelo
CETI.

Impacto

Análise de Risco

Discordância quanto à definição de
prioridade das necessidades.

5

5

25

Mitigar

Nos casos de divergências, acionar o Diretor de
tecnologia e se necessário o comitê de TI.

CGTEC

O monitoramento do PDTI será realizado por meio de plano específico de monitoramento.

Redução de orçamento e verbas.

5

5

25

Mitigar

Desdobrar ações de acompanhamento e
replanejamento de ações.

CGTEC

Descumprimento do Plano de
capacitação da DIRTE.

4

5

20

Mitigar

Realizar reuniões de acompanhamento do plano
de capacitações da DIRTE.

CGTEC

Riscos

Descrição do tratamento do risco

21.2 Monitoramento

22 Fatores de sucesso
F1

Objetivos e metas claros

»» Definição clara do escopo dos objetivos, metas, benefícios, resultados a serem atendidos deve ser
clara.

F2

Patrocínio e compromisso

F3

Competência do time de condução do PDTI.

»» A participação da Diretoria de TI e da Secretaria Executiva deve ser ativa.
»» Balanceamento do time de implantação com as competências e habilidades requeridas pela

natureza das iniciativas em termos de conhecimento do negócio, dos métodos e tecnologias a serem
empregadas.

F4

Cooperação interdepartamental

»» Deve haver relacionamento cooperativo, forte comunicação e participação dos diversos
departamentos envolvidos no processo de implementação.
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F5

Gestão do PDTI

»» Modelo de gerenciamento do PDTI como um programa formado por iniciativas e projetos gerenciados
conforme metodologia de gerenciamento de projetos documentada.
A gestão deve ser ativa e influenciar na execução do PDTI.

F6

Gestão das expectativas

»» Gestão das expectativas dos membros da equipe de implantação do PDTI e de toda a organização por
meio da comunicação regular com as partes interessadas.
Plano de comunicação efetivo para divulgação dos avanços da implantação do PDTI.

F7

Disponibilidade de Recursos Humanos

»» Disponibilidade de recursos humanos compatíveis com as dimensões e objetivos do programa e
projetos e para a operação posterior a finalização do PDTI.

F8

Recursos logísticos e materiais

»» Disponibilidade de recursos tais como: materiais, equipamentos, instalações e serviços, compatíveis
com a complexidade da implantação do PDTI.

F9

Gestão de mudanças

»» Gestão das mudanças que ocorrem nas pessoas, processos, estrutura e cultura organizacional
decorrentes da implantação do PDTI.

F10

Parcerias com fabricantes e fornecedores

»» Envolver os fornecedores para garantir que não haja atrasos, falta de produtos, profissionais ou
suporte.

F11

Parceria com os órgãos de controle e normativos do governo federal

»» Estabelecer um relacionamento próximo com TCU, CGU, GSI e SLTI visando garantir a conformidade
dos projetos, modelos e iniciativas de TI do Ministério.

F12

PDTI - 2015|2018

23 Anexos
•

Anexo I – Resultados do PDTI anterior

•

Anexo II – Planilha de Necessidades

24 Considerações finais
O PDTI é o instrumento de condução estratégica de ações da DIRTE. Todas as ações previstas ou em
execução devem estar registradas no catálogo de necessidades – Anexo “II” do PDTI.
Para a realização desse plano diretor é fundamental a integração entre gestores das áreas de
negócio e colaboradores da DIRTE, pois todas as ações foram baseadas em necessidades internas
e externas.
O planejamento e a montagem do PDTI consideraram o guia de elaboração de PDTI da SISP, do
Ministério do Planejamento, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação
e o PEI.
O PDTI desdobra a estratégia da TI em metas, ações, prazos, responsáveis e orçamento necessário
para que a TI consiga entregar o valor esperado pelo negócio e viabilizar a execução das políticas
públicas de educação do País.
A DIRTE fará o monitoramento da execução das ações e o atingimento de suas metas semestralmente,
para garantir efetividade desse documento.

Metodologia e Processos Correlatos

»» As ações do PDTI devem seguir metodologias e processos que permitam acompanhar e medir sua
execução. A principal metodologia e processo a ser usado é o de gerenciamento de projetos.

F13

Habilidade no uso das ferramentas de monitoramento

»» A equipe da CGTEC deve ter nível de conhecimento suficiente para operar as ferramentas a serem
utilizadas para monitorar as ações do PDTI.

F14

Uso de auditoria externa

»» Auditoria externa permitirá verificar não só o alcance das ações, como também o funcionamento dos
controles e do processo de monitoramento do PDTI.

F15

Uso de competências externas

F16

Viabilidade Técnica e Econômica

»» Acionar profissionais externos quando necessário para garantir a entrega dos benefícios esperados.
»» Realizar e registrar os estudos de viabilidade técnicas e econômica antes de iniciar as ações e
projetos para reduzir riscos e garantir os recursos necessários.

F17

Revisão e acompanhamento

»» O processo de revisão e acompanhamento dos projetos do PDTI é crucial para garantir as entregas,
medir os benefícios e tomar ações necessárias para corrigir desvios.
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