
 

 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA 

PORTARIA N.º 224, de 18  de   dezembro   de 2014 

 

Estabelece o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação do IPEA para o ano de 2015. 
 
 
 

O PRESIDENTE DO IPEA, no uso de suas atribuições contidas no art. 17 do 
Decreto nº 7.142, de 29 de março de 2010, RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica estabelecido, na forma desta Portaria e respectivos anexos, o Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI do IPEA. 
 
Art. 2° O PDTI poderá ser revisto, sempre que neces sário, a fim de assegurar seu 

alinhamento às prioridades e estratégias institucionais, à disponibilidade financeira e 
orçamentária e às mudanças na legislação pertinente. 

 
Art. 3º O PDTI tem validade de 1 (um) ano a partir de sua publicação. 
 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 
 
 

SERGEI SUAREZ DILLON SOARES 
Presidente do IPEA 
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Resumo Executivo 

O Plano diretor de TI apresenta a consolidação das demandas institucionais e prioriza as ações e os 
investimentos necessários para manter e modernizar o parque computacional e seus processos correlatos, 
de forma a superar as limitações diagnosticadas e desenvolver projetos e ações que estejam alinhadas aos 
direcionadores estratégicos institucionais.  

Cabe reiterar, como esclarecido em vários pareceres emitidos pela CGTIC à auditoria interna do Ipea, à  
recente auditoria da CISET/PR realizada em 2014 e no levantamento realizado pelo TCU - nível de 
maturidade em governança de TI nos órgãos da Administração Pública Federal – APF, quanto ao lapso 
temporal entre o  último PDTI publicado e este documento, que se deveu, fundamentalmente, pelo longo 
processo de transição do comando da presidência do Ipea e posteriormente pela realização do 
planejamento estratégico institucional, ao qual este plano se alinharia e o faz agora. 

Entretanto, os projetos executados durante o referido período foram discutidos no âmbito do comitê de TI 
e formalizados no plano de trabalho anual desta casa, dando ao mesmo plena legitimidade. 

Agora então os projetos estarão associados aos objetivos estratégicos de gestão e finalísticos estabelecidos 
no planejamento estratégico do Ipea 2013-2023, como já acontece com as ações  do plano de trabalho 
institucional, alimentados no sistema Ipea Projetos.  

A alocação dos recursos deste plano prioriza investimentos para a modernização dos vários componentes 
de infraestrutura que apresentam obsolescência tecnológica e requerem substituição ou ampliação de sua 
capacidade, pois sinalizam riscos iminentes à continuidade de alguns serviços críticos de TI.  

Nesse contexto podemos realçar como de fundamental importância o projeto de migração do Centro de 
Dados do Ipea, localizado no 4º andar do Ed. BNDES, para o subsolo, onde será implantada nova  
infraestrutura física, elétrica e de refrigeração compatível com os padrões técnicos de segurança 
necessários para preservar os seus ativos físicos e o acervo de dados, serviços e sistemas de informações.  

A substituição dos equipamentos de rede, de cópia e recuperação de dados e a renovação de 30% do 
parque de computadores são projetos também de grande importância. A aquisição de novos servidores de 
rede irá proporcionar maior escala de trabalhos concorrentes, maior desempenho no processamento de 
grandes bases de dados para estudos e pesquisas e com menor tempo de resposta.  

A implantação da sala de sigilo é outro projeto de grande relevância institucional, pois permitirá a 
pesquisadores internos e externos, com projeto cadastrado, relacionar registros administrativos 
identificados e sigilosos de diferentes órgãos em um ambiente computacional seguro, monitorado e 
isolado da rede interna do Ipea, com alta capacidade de processamento e armazenamento de dados e com 
protocolos de operação formalizados em portaria interna. 

A ampliação da capacidade de tráfego (download e upload) do link com a internet também é uma 
demanda urgente em função dos gargalos observados nos horários de pico (10 às 17hs) que chega a 
atingir 90% de sua capacidade. E para aumentar o nível de disponibilidade desse serviço serão 
contratados links redundantes que operarão em modo balanceado.  

A substituição da central telefônica por tecnologia VoiP irá expandir a capacidade de ramais, esgotada 
atualmente, e traz a vantagem de, no futuro, poder integrar telefones IP a outros serviços da rede de dados 
do Ipea em um ambiente de comunicação unificada.  
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Entretanto, em função das grandes restrições orçamentárias impostas ao Ipea ao longo dos últimos dois 
anos e já projetada para 2015 na PLOA, alguns projetos não puderam ser realizados, como a renovação do  
contrato de terceirização de serviços de TI. Este fato gerou grande impacto nas áreas que tiveram seus 
pleitos por desenvolvimento de novos sistemas de informação paralisados, e também pelo exíguo 
contingente de analistas de sistemas do quadro do Ipea, notadamente na área de desenvolvimento de 
sistemas da CGTIC.   

Mesmo sob este cenário foi exitosa a resposta dessa área na construção de questionários para captação de 
dados, via web, utilizando a ferramenta livre LimeSurvey que implantou mais de uma dezena de 
pesquisas para as áreas finalísticas e de gestão do Ipea.   

Para superar parcialmente essas limitações está previsto, para o segundo semestre de 2015, a contratação 
de Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas, de forma a recompor minimamente a capacidade 
interna da DVSIS, mas ainda para fortalecer as atividades de manutenção dos sistemas já existentes - 
legado.  

Para que seja possível viabilizar novos sistemas de informação será necessário a recomposição da 
capacidade orçamentária do Ipea, tanto para projetos de desenvolvimento interno ou de aquisição de  
soluções prontas no mercado, mas utilizando agora recursos de natureza de capital, não mais custeio. 
Também estará prevista a contratação de serviços de suporte ao usuário, que hoje conta basicamente com 
o apoio de estagiários.  

O projeto concebido pela CGTIC para a contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas, 
realizado com apoio de consultoria externa e em conformidade aos normativos da Secretaria de Logística 
e Tecnologia da Informação do MPOG - órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de 
Tecnologia da Informação da administração direta, autárquica e fundacional - SISP, foi apresentado à 
todas as diretorias do Ipea em 2013 e considerava a contratação de mais dois lotes de serviços; Fábrica de 
métricas e Fábrica de software. Esses, entretanto, não serão objeto de contratação em função do cenário 
orçamentário para 2015, frustrando a realização de vários projetos e o respectivo atendimento de 
objetivos estratégicos do planejamento estratégico do Ipea.    

Como poderá ser observado há um volume grande de demandas por sistemas de informação, 
principalmente das assessorias técnicas e da DIDES, que tem impedindo a instituição de avançar na 
melhoria dos seus processos finalísticos e de gestão. Essas demandas precisarão ser priorizadas quando 
houver condições técnicas e orçamentárias adequadas. 

Um dos pré-requisitos para a contratação de serviço de desenvolvimento de sistema é a implantação de 
metodologia de construção de software, onde são definidos os procedimentos e padrões técnicos, as 
rotinas de testes e de avalição da qualidade dos artefatos, buscando elevar o nível de segurança dos 
aplicativos construídos e que atendam plenamente aos requisitos técnico/funcionais definidos pelos 
requisitantes.  O ipea publicou sua Metodologia de Construção de Software  em 2014.   

É importante ressaltar as iniciativas da Assessoria Técnica na implantação de sistemas de informação, 
com o apoio de bolsistas, pois atenderam demandas importantes da instituição. Entretanto, é preciso 
fortalecer a área de TI para que ela tenha adequada capacidade de absorver futuras demandas, manter o 
seu legado de sistemas e aplicativos e, inclusive, aqueles desenvolvidos pela própria ASTEC, mas de 
forma sustentável e em longo prazo.  
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O tópico sistema de informação apareceu de maneira contundente no diagnóstico realizado durante os 
trabalhos do planejamento estratégico do Ipea 2013-2023. Embora a dimensão Infraestrutura física e 
tecnológica tenha sido a melhor avaliada pelos servidores da casa entre as sete demais (Planejamento e 
processo decisório, Corpo Técnico e Administrativo, Gestão e disseminação do conhecimento, Imagem e 
comunicação, Estudos e pesquisas, bases de dados e seminários e Expectativas para o futuro do IPEA), o 
item Integração dos sistemas de informação, teve o pior  desempenho neste domínio.   

Meta que deve ser perseguida é a de aperfeiçoar os mecanismos de governança de TI no Ipea.  Conforme 
a última pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas da União, que levantou o nível de maturidade em 
governança de TI - 2014 (indicador IgovTi) entre 372 órgãos da APF e do terceiro setor (executivo 
federal, judiciário, legislativo, MPU), demonstra que o Ipea avançou na nota geral em relação à 2012, mas 
caiu de intermediário para o nível básico nas dimensões Liderança, Processos e Resultados.   

Obtivemos a nota 0,43 em 2010 e 0,58 em 2012, sendo a 3ª colocada entre 15 Fundações Públicas 
Federais, a 24ª entre 214 órgãos do poder executivo (vinculadas ao SISP) e a 66ª entre todas as 349 
pesquisadas em 2012. O resultado de 2014 aponta um discreto avanço no IgovTi de 0,58  para 0,59, mas 
um decréscimo na classificação geral. Obtivemos a 4ª colocação entre 15 fundações, a 42ª entre 229 
órgãos do SISP e a 87ª entre as 372 entidades pesquisadas. A escala considerada é a seguinte: 0 a 0,29  
inicial,  0,3 a 0,49 básico, 0,5 a 0,69 intermediário e de 0,7 a 1,0  aprimorado. 

As dimensões Estratégias e Planos (0,72) e Pessoas (0,90) obtiveram nível de capacidade considerado 
Aprimorado na pesquisa de 2014. Entretanto, a dimensão Pessoas provavelmente será impactada nos 
próximos levantamentos em função do diagnóstico que será apresentado mais adiante. O Ipea 
sistematicamente solicita aprovação de concurso público junto ao MPOG sem obter êxito. O nível de 
evasão de Analistas de Sistemas, desde o último concurso em 2009, é crescente e motivado por 
aposentadoria e migração para outras carreiras de estado, configurando-se um cenário de alto risco 
institucional.    

Este documento apresenta elementos sobre a situação dos recursos humanos da área de TI que servirão de 
insumos importantes para perseguir o objetivo estratégico de gestão de Assegurar produtividade com 
qualidade e quantitativo adequado de servidores, parte integrante do planejamento estratégico do Ipea 
2013-2023.                                

Apesar das limitações observadas anteriormente, dado positivo que traduz o nível de engajamento e 
comprometimento do corpo técnico de TI está no atingimento de índices elevados de execução dos 
projetos definidos no âmbito do comitê de TI e que fizeram parte do plano de trabalho de 2014, e também 
ratificado pelos índices de produtividade e qualidade de atendimento ao usuário que tem se mantido 
historicamente favoráveis, acima de 95% de satisfação.                                             

Fator crucial a ser ressaltado foi a priorização, pela direção da DIDES, dos recursos orçamentários do 
Projeto Ipea Pesquisa – financiado pelo BID em 2014, que permitiu  alavancar projetos de recuperação da 
infraestrutura de TI e possibilitou projetar para 2015 a continuidade da modernização do parque 
tecnológico.  

Outro tópico fundamental neste plano, que precisa ser observado pela alta administração do Ipea,  são os 
dados da análise dos pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades em relação ao ambiente interno e 
externo ao Ipea, que identifica elementos chaves para a gestão institucional. Por meio dessa analise 
obtêm-se o diagnóstico da área de TI, pois fortalece os pontos positivos, indica quais os pontos devem 
melhorar, mostra as chances de crescimento, aumentando as oportunidades e deixa em alerta os gestores 
diante de riscos levantados. 
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Finalmente o quadro abaixo consolida a distribuição dos gastos previstos para o período de vigência do 
PDTI – 2015:  

 
Ano Classificação Ações Continuadas Novos Projetos Total 

2015 
Investimento BID - 1.876.400,00 1.876.400,00 
Custeio 1.885.324,00 1.370.000,00 3.255.324,00 
Total 1.885.324,00 3.246.400,00 5.131.724,00 

Tabela 1 - Distribuição dos gastos  

 

 

Introdução 

O Decreto nº 1.048, de 1994, organizou na forma de sistema o planejamento, a coordenação, a 
organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de informação e informática dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo (SISP), 
em articulação com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação 
pública federal. Por meio do decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, o SISP recebe nova 
denominação: Sistema de Administração dos recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo 
Federal. 

Como órgão central do SISP, a Secretaria de Logística de Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, tem atuado na regulamentação de ações voltadas para o uso da 
tecnologia da informação no âmbito da APF, onde se destacam: 

a) Elaboração da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI contendo direcionamentos 
estratégicos para as áreas de Tecnologia da Informação – TI dos órgãos integrantes do SISP; e 

b) publicação da Instrução Normativa nº 04, de 19 de maio de 2008 que dispõe sobre o processo de 
contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional.  

A Instrução Normativa nº 04 no seu art. 3º define que “As contratações de que trata esta Instrução 
Normativa deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade”. 

Ao final de 2013 foi elaborado o Plano Estratégico do Ipea 2013-2023 onde foram revistos a sua Visão de 
Futuro, Missão, Valores, Públicos-alvo e Benefícios, Objetivos Estratégicos e estratégias, que compõem o 
núcleo de estratégia de longo prazo do Ipea. Estes grandes direcionadores ganharam concretude no 
âmbito das diretorias e assessorias técnicas, onde foram elaborados os Planos de Médio Prazo, com 
horizonte 2015, os quais orientam a elaboração do Plano de Ação anual e ao qual este Plano diretor de TI 
se alinha.   

 



 

  8

1. Documentos de Referência 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IPEA foi estruturado com o objetivo de atender à 
legislação vigente, levando em conta, principalmente, os documentos a seguir. 

O Decreto Nº 7.142, de 29 de Março de 2010, que aprova o Estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos 
em comissão e das funções gratificadas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA. 

O Decreto-Lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração 
Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa. 

A Estratégia Geral de TI - EGTI, que define as estratégias e ações para sustentação do Modelo de 
Governança do Sistema de recursos de Informação e Informática - SISP da Administração Pública 
Federal e o plano de execução da EGTI. 

A Instrução normativa Nº 04/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento Orçamento e Gestão, que dispõe sobre o processo de contratação de serviços de 
Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

A Portaria N° 373, de 23 de dezembro de 2009, que cria o Comitê de Tecnologia da Informação - CTI do 
IPEA. 

A Resolução 01 do CTI, de 12 de março de 2010, que aprova o Regimento Interno do Comitê de 
Tecnologia da Informação. 

A Portaria N° 116, de 26 de abril de 2011, que institui Grupo de Trabalho vinculado ao Comitê de 
Tecnologia da Informação - CTI para elaboração de proposta de Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação - PDTI do IPEA para o período de 2011 a 2012. 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IPEA para o biênio 2010/2011, estabelecido pela 
portaria nº 323, de 21 de julho de 2010. 

O Modelo de Referência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação e o Guia Prático de Elaboração 
de Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI elaborados pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. 

Os documentos referentes ao Plano Estratégico Institucional 2013-2023, e o plano de trabalho de 
2014/15.  

Os questionários aplicados e demais documentos internos adotados para a definição das ações de TI 
necessárias ao sucesso das metas Institucionais. 

 

2. Metodologia para Elaboração do PDTI 

 A elaboração do Plano Diretor de TI seguiu  as fases apresentadas na figura a seguir.  
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Figura 1 - Fases de elaboração do PDTI 

Fase 1: Diagnóstico 

Executada pelo secretário executivo do comitê e equipe da CGTIC, visando levantar os dados 
necessários, bem como identificar a situação atual da Tecnologia da Informação no IPEA e as 
necessidades da Instituição junto as suas áreas. 
Para a coleta de informações foram realizadas, no âmbito do comitê de TI, reuniões de levantamento e 
posteriormente foram encaminhadas ao secretário executivo, por e-mail, as demandas de cada área.   
Nesta fase as informações levantadas são analisadas e cruzadas, visando agrupá-las e correlacioná-las 
para a identificação preliminar das necessidades e do orçamento necessário.  
 
O diagnóstico da situação atual de TI do IPEA é descrito nesta fase a fim de subsidiar as decisões que irão 
nortear a elaboração do PDTI. 

Fase 2: Análise e Priorização 

Nessa fase o comitê de TI analisou as necessidades levantadas e priorizou as ações a serem executadas, 
vis a vis o orçamento disponível. 

Fase 3: Elaboração da Proposta do PDTI 

Com base nas ações priorizadas foi elaborado pelo secretário executivo a minuta do PDTI contendo o 
resumo executivo do plano, documentos de referencia, a metodologia de elaboração do plano, os planos 
de investimentos, de gestão de riscos, dentre vários outros componentes. 

Fase 4: Revisão e Aprovação 

O documento então é avaliado pelo comitê de TI para revisão e ajustes. Após a sua aprovação o 
documento é encaminhado ao secretário executivo para a consolidação final.  

Fase 5: Revisão, Aprovação e Publicação 

O documento consolidado é enviado ao Presidente do IPEA para apreciação, revisão, aprovação e 
publicação. 
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3. Princípios e Diretrizes 

As ações em tecnologia da informação no âmbito do IPEA são regidas pelos seguintes princípios: 

Atualização: as normas e as ações devem ser reavaliados periodicamente, uma vez que a 
legislação, os custos relativos às ações e as prioridades variam com o tempo. 

Capacitação: promover a capacitação contínua de recursos humanos para o desenvolvimento de 
competência científico-tecnológica em tecnologia da informação. 

Clareza: as ações de tecnologia da informação e seus responsáveis devem ser claramente 
definidos. 

Celeridade: as atividades prioritárias devem ser executadas o mais rápido possível, sem perder o 
foco nas ações de médio e de longo prazo. 

Conhecimento: para garantir a confiança no sistema, os administradores, os fornecedores e os 
usuários de um sistema de informação devem ter ciência de todas as normas e procedimentos 
necessários. 

Ética: agir conforme os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade. 

Inovação: promover ações inéditas visando o fortalecimento institucional. 

Integração: os processos de tecnologia da informação devem ser coordenados e integrados entre 
si e com os demais processos e práticas da organização. 

Intercâmbio: promover o intercâmbio científico-tecnológico entre os órgãos e as entidades da 
Administração Pública Federal e as instituições públicas e privadas. 

Interoperabilidade: as tecnologias adotadas devem seguir, sempre que viável, os Padrões de 
Interoperabilidade do Governo Eletrônico – e-PING. 

Legalidade: os processos devem levar em consideração os objetivos e a Missão do IPEA, bem 
como as leis, normas e políticas organizacionais, administrativas, comerciais, técnicas e 
operacionais. 

Proporcionalidade: o nível, a complexidade e os custos dos processos de tecnologia da 
informação devem ser apropriados e proporcionais ao valor e à necessidade a que atendem. 

Transparência: dar publicidade e clareza às ações de tecnologia da informação. 

As ações em tecnologia da informação no âmbito do IPEA consideram, prioritariamente, as seguintes 
diretrizes: 

• Alinhamento com o planejamento institucional do IPEA. 
• Aprimoramento qualitativo e quantitativo dos recursos humanos. 
• Segurança da informação. 
• Redução de esforços dos cidadãos e empresas para interagir com o Estado. 
• Uso preferencial do software livre como recurso estratégico. 
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• Racionalização de recursos. 
• Adoção de padrões de interoperabilidade e acessibilidade. 
• Utilização de modelos de apoio à gestão baseados em melhores práticas. 
• Disponibilização de sistemas de informação para a disseminação dos conhecimentos 

produzidos. 

 

Análise de pontos fortes e fracos da área de TI 

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes do Ipea, uma vez que ele é resultado das 
estratégias de atuação definidas pelos seus próprios membros. Desta forma, durante a análise, quando for 
percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo; e quando for percebido um ponto fraco, a 
insituição deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito. 

Já o ambiente externo está totalmente fora do controle dos seus dirigentes internos. Mas, apesar de não 
poder controlá-lo, eles devem conhecê-lo e monitorá-lo com freqüência de forma a aproveitar as 
oportunidades e evitar as ameaças. Evitar ameaças nem sempre é possível, no entanto pode-se fazer um 
planejamento para enfrentá-las, minimizando seus efeitos. 

A combinação destes dois ambientes, interno e externo, e das suas variáveis, Forças e Fraquezas; 
Oportunidades e Ameaças irá facilitar a análise e a procura para tomada de decisões na definição das 
estratégias do Ipea. 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 
FORÇAS 

• Técnicos altamente qualificados  

O corpo técnico que se manteve desde o último 
concurso é de excelente formação acadêmica 
com muita experiência profissional, apesar do 
pequeno quantitativo de analistas de sistemas 

• Normas e políticas de TI implantadas  

A formalização de regras e procedimentos de 
uso dos recursos de TI tem caráter Educativo e 
visa proteger os ativos de informação 
institucional, além de atender as boas práticas 
de gestão de TI. 

• Existência de comitê de TI.  

Demonstra transparência na definição da 
aplicação dos recursos orçamentários e 
maturidade em governança de TI. 
 

• Planejamento estratégico institucional 
definido 

OPORTUNIDADES 

• Maior inserção do Ipea no governo   

Maior inserção do Ipea assessorando os órgãos 
da  APF  na avalição e elaboração de politicas 
públicas trará mais desafios mas pode 
alavancar mais recursos para TI. A sala de 
Sigilo é uma estratégia para expandir o volume 
e qualidade das pesquisas. 
 

• Realização de Acordos de Cooperação 
Técnica 

Repasse de Recursos orçamentários por meio 
de ACT´s podem recompor investimentos para 
projetos de TI. 
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Requisito fundamental para alinhar os 
investimentos de TI às prioridades 
institucionais. 

• Existência de Metodologia de 
Desenvolvimento de Sistemas  

Requisito obrigatório para contratar serviços de 
desenvolvimento de sistemas de informação. 
Demonstra boas práticas de gestão de TI. 

 

• Implantação do sistema  Ipea projetos  

Oportunidade de alinhar efetivamente os 
projetos do PDTI, do plano de trabalho 
institucional e a alocação de recursos 
orçamentários.   
 

• Alta qualidade dos serviços de TI  

O nível de satisfação do usuário com os 
serviços prestados pela TI é acima de 95%, 
contabilizado no sistema e-pedidos como 
ótimo. No diagnostico realizado durante o 
planejamento estratégico institucional o tema 
TI obteve o melhor posicionamento entre os 
técnicos da casa. 

• Capacitação continuada 

As oportunidades de capacitação dos técnicos 
tem atendimento plenamente às demandas da 
área. 

• Parceria com ASTEC  

Tem ajudado a implantar sistemas de 
informação, reduzindo a pressão sobre a CGTIC 
e diminuindo os seus gargalos. 

• Processo Orçamentário integrado 

A integração da área de orçamento com o 
planejamento de contratações de TI contribuiu 
muito para a efetiva implantação dos projetos 

• Disponibilidade de recursos -  BID 

A priorização dos recursos de capital no âmbito 
do projeto Ipea Pesquisa é fundamental para a 
modernização do parque tecnológico. 
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• Atendimento à conformidade legal 

Os itens de força apresentados neste quadro, 
como existência de politicas, normas, comitê, 
MCS, permitiram atender a conformidade legal 
sem nenhum apontamento a área de TI pela 
recente auditoria do órgão de controle externo 
– CISET/PR. 

 
FRAQUEZAS 

• Limitação do quadro de técnicos  

Geram demandas reprimidas, maior tempo de 
resolução de problemas, insatisfação do 
usuário, cancelamento de projetos, pressão e 
insatisfação do quadro de TI. A recomposição 
da força de trabalho apenas com estagiários 
tem impacto no nível de qualidade do serviço 
prestado. 
 

• Cultura organizacional reativa 

A cultura interna ainda é bastante reativa às 
normas e questões orientadas à segurança da 
informação 

• Processo decisório imaturo 

A priorização de demandas de TI ainda não está 
consolidada no âmbito do comitê de TI e há 
decisões criticas sobre este tema sem o 
envolvimento tempestivo da CGTIC. 

• Ausência de carreira  

Segregação da carreira desmotiva e promove 
perda de recursos humanos. 

• Serviço de desenvolvimento de sistemas 
inexistente 

Redução do quadro de servidores e 
impossibilidade de contratação paralisou esse 
serviço. Os sistemas legados são mantidos de 
forma precária. 

• Estrutura da CGTIC deficiente 

Reduzidas funções comissionadas não 
refletem a real estrutura necessária. Dificulta a 
atração e retenção de técnicos. 

AMEAÇAS 
 

• Imprevisibilidade orçamentaria  

Cortes e contingenciamentos orçamentários 
comprometem a atualização e modernização do 
parque tecnológico. 

• Falta de concurso público 

Indeferimento do MP para a realização de 
concurso para analista de sistemas representa 
grande risco para a execução dos projetos e a 
própria manutenção do parque tecnológico do 
Ipea. 
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Posicionamento estratégico desalinhado das 
melhores práticas de mercado e de órgãos da 
administração pública que possuem maior 
maturidade em gestão e governança de TI. 

 

 

Análise dos pontos fortes e fracos do planejamento estratégico institucional  

 
Ao longo do processo de planejamento estratégico do Ipea, em 2013 foi realizada pesquisa de diagnóstico 
interno, enviada para todos os colaboradores do quadro permanente do Ipea envolvidos na atuação 
finalística e de gestão. Foram analisadas as seguintes dimensões:  
 

� Planejamento e processo decisório  
� Corpo Técnico e Administrativo  
� Infraestrutura Física e Tecnológica  
� Gestão e disseminação do conhecimento  
� Imagem e comunicação  
� Estudos e pesquisas, bases de dados e seminários.  
� Expectativas para o futuro do IPEA  

 

Para as perguntas fechadas, o respondente teve a opção de avaliar cada atributo de acordo com a seguinte 
escala: Excelente, bom, regular, ruím, muito ruím e não tenho conhecimento para opinar. O número de 
respondentes foi de 49,5 % do total do quadro.   
 

A dimensao INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA foi a MELHOR AVALIADA pelos 
servidores do Ipea, com média dos conceitos EXCELENTE e  BOM , totalizando 54% . 
 
Quanto à estrutura física:  
 
 O atributo melhor avaliado foi o Ambiente físico adequado para a realização do trabalho, com a soma 
dos conceitos Bom e Excelente totalizando 61%.  

 O atributo pior avaliado foi o Ambiente físico que estimule o trabalho colaborativo e a cooperação com a 
soma dos conceitos Ruim e Muito Ruim totalizando 33% de avaliações negativas  
 
Quanto à estrutura tecnológica:  
 
O atributo melhor avaliado foi: Qualidade e quantidade de equipamentos de TI disponíveis com avaliação 
positiva somando 84%, e nenhuma avaliação muito ruim. Esta é a força de maior avaliação positiva em 
todas as dimensões. Este item foi respondido por todos os participantes, com nenhuma marcação de “não 
tenho conhecimento para opinar”. 

O item pior avaliado foi a Integração dos sistemas de informação, com 25% das avaliações Ruim e Muito 
Ruim. Nesta dimensão, nenhum item obteve índice de desconhecimento superior a 15%.  
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4. Estrutura Organizacional da Unidade de TI 

A gestão de Tecnologia da Informação no IPEA é realizada pela Diretoria de Desenvolvimento 
Institucional (DIDES), por meio da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações 
(CGTIC). 

4.1. Missão da CGTIC 

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações tem como missão planejar, 
implantar, gerenciar, operar, controlar e supervisionar os recursos voltados para a sustentação da 
plataforma de tecnologia da informação e comunicações do IPEA, em seus diversos domínios. 

4.2. Competências da CGTIC 

Segundo a Portaria SAE Nº 112, de 3 de dezembro de 2010, que estabelece o regimento interno do Ipea, à 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) compete: 

I - planejar e coordenar o uso de tecnologia da informação e comunicações, nos seus domínios de 
infraestrutura, segurança da informação, bases de dados, serviços, processos e sistemas de 
informação; 

II - definir metodologias e modelos e propor normas para a implantação de procedimentos 
técnicos e para a adoção de tecnologias da informação e comunicações; 

III - planejar a aquisição de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicações em 
conformidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI); 

IV - planejar, implantar e gerenciar os mecanismos de segurança e controles, em conformidade 
com a Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) do IPEA; e 

V - avaliar os riscos sobre procedimentos de Tecnologia da Informação e Comunicações e adoção 
de novas tecnologias. 

 4.3. Estrutura Interna da CGTIC 

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) está estruturada em três 
Divisões administrativas e um Núcleo, conforme a figura a seguir, que auxiliam no planejamento e na 
execução das ações de TI da Instituição. 
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Figura 2 - Estrutura Organizacional de TI 

  

Compete à Divisão de Infraestrutura de Rede (DVRED): 

I - implantar e gerenciar a infraestrutura computacional e os mecanismos de segurança da 
informação, nos seus domínios tecnológicos de hardware, de software e de serviços de 
informática; e 

II - gerenciar o cadastro e o acesso dos usuários na rede e nos sistemas computacionais do IPEA. 

 Compete à Divisão de Sistemas de Informação (DVSIS): 

I - gerenciar e executar os processos de desenvolvimento, de implantação e de manutenção de 
sistemas de informação;  

 Compete à Núcleo de Administração de Dados (NUCAD): 

I - elaborar e manter arquitetura e modelos de dados relacionados aos sistemas de informação; e 

II - administrar e disponibilizar as bases de dados próprias e as internalizadas de outras 
instituições. 

Compete à Divisão de Suporte e Atendimento ao Usuário (DVSUP): 

I - gerenciar e executar a prestação de serviços de suporte e atendimento aos usuários internos do 
IPEA, relacionadas ao uso, à instalação e à manutenção de softwares, de equipamentos e de 
serviços de tecnologia da informação e comunicações; e 

II - redirecionar as solicitações de competência de execução das demais divisões da CGTIC. 

III - administrar as licenças de uso de softwares e monitorar o cadastro de bens de informática. 

A distribuição de função comissionada é a seguinte: DAS 101.4 (Coordenador Geral), DAS 101.2 
para as gerencias DVSUP, DVRED e DVSIS e uma FG1 para a NUCAD. 
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5. Inventário de Necessidades 

A priorização dos projetos para 2015 é a que consta na ata da 4ª reunião do comitê de TI do Ipea , 
realizada no dia 10 de dezembro de 2014, com a definição dos recursos orçamentários  necessários e estão 
detalhados no item 8 – plano de investimentos em serviços e equipamentos deste documento.  

6. Planos de Ações 

Este Plano Diretor se alinhou aos objetivos estratégicos, finalísticos e de gestão, estabelecidos no 
planejamento estratégico do Ipea 2013-2023, e as estratégias definidas para alcançá-los, bem como estará 
refletido no Sistema Ipea Projetos.  

 
Objetivos estratégicos finalísticos 
 
Avaliar e propor políticas públicas e programas ess enciais ao desenvolvimento do país 

Estratégias;  

1. Realizar pesquisa de excelência para apoiar as políticas públicas e programas essenciais ao 
desenvolvimento 

2. Garantir a representação do Ipea em colegiados consultivos e deliberativos de políticas públicas para 
influenciar a construção da agenda institucional 

3. Ampliar o assessoramento e a cooperação com os órgãos governamentais mais relevantes para 
influenciar a avaliação e formulação de políticas públicas e programas 
4. Manter o quadro técnico do Ipea informado e atualizado sobre a agenda institucional de políticas públicas 

5. Ampliar o acesso e uso de bases de dados necessárias à avaliação e à proposição de políticas públicas. 

Formular estudos pros pectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médi o 
e longo prazo  
Estratégias;  

1. Ofertar aos órgãos decisórios estudos prospectivos para antecipar impactos e identificar temas 
estratégicos para o desenvolvimento brasileiro 

2. Ofertar aos órgãos decisórios estudos prospectivos setoriais e regionais que subsidiem o aprimoramento 
de políticas públicas e programas estratégicos 

3. Propor e desenvolver pesquisas e metodologias relacionadas à prospecção  

4. Assessorar instituições públicas na elaboração de estudos prospectivos 

Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de sua s decisões  
Estratégias;  

1. Pesquisar e produzir diagnósticos sobre os principais problemas que impactam na agenda prioritária do 
Estado. 

2. Pesquisar e disseminar temas, propostas e métodos inovadores 

3. Ampliar a prestação de serviços de assessoria ao Estado, de forma que resulte em respostas rápidas e 
consistentes para solução de problemas prioritários do desenvolvimento 
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4. Ter sistema atualizado com informações, estudos e indicação de pessoas e instituições relacionados às 
políticas e programas prioritários do Estado 

5. Aumentar a capacidade de resposta do Ipea, por meio da mobilização de redes e maior produtividade no 
uso de bases de dados. 

Contribuir para a qualificação do debate público qu anto aos rumos do desenvolvimento 
do país e da ação do Estado  
Estratégias;  

1. Identificar, pesquisar e disseminar temas relevantes e emergentes na sociedade  

2. Disponibilizar, em formatos adequados, as informações e conhecimentos produzidos pelo Ipea para atores 
da sociedade, incluindo locais e internacionais 

3. Auscultar, articular e subsidiar os atores sociais relevantes para o desenvolvimento, por meio de redes e 
de diferentes canais de interação 

   Objetivos estratégicos de Gestão 

Assegurar produtividade com qualidade e quantitativ o adequado de servidores 
Estratégias;  

1. Desenvolver a qualificação dos servidores, particularmente em metodologias de avaliação, prospecção e 
competências gerenciais, alinhada ao Plano Estratégico 

2. Estruturar e qualificar a gestão de pessoas com uma política de incentivo ao desempenho 

3. Propiciar ambiente e condições de trabalho motivadores 

4. Viabilizar a adequação permanente do perfil e do quantitativo de pessoal por meio de políticas de 
ingresso, alocação e retenção de talentos  

5. Implantar política corporativa para relacionamento com pesquisadores externos, bolsistas e terceirizados, 
com foco na profissionalização das relações, monitoramento e fiscalização 

 

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade ao s processos e sistemas de gestão  
Estratégias;  

1. Assegurar a gestão estratégica para garantir a atualização e o monitoramento do Plano Estratégico 

2. Aprimorar a gestão por projetos com critérios claros para a alocação de recursos 

3. Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de gestão para assegurar transparência, agilidade e 
economicidade 

4. Redesenhar os processos críticos, de modo a aumentar sua confiabilidade, eficiência e eficácia 

Fortalecer e articular a comunicação interna e exte rna  
Estratégias;  

1. Qualificar a comunicação interna, com o intuito de criar um ambiente cooperativo e de amplo acesso às 
informações de interesse do servidor  

2. Assegurar transparência às decisões tomadas no âmbito da diretoria colegiada e de outras instâncias 
decisórias 
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3. Definir uma política institucional de relacionamento com o público externo, particularmente com a mídia 

4. Divulgar os resultados de estudos e pesquisas em linguagem adequada aos diferentes atores nacionais e 
internacionais 

5. Aprimorar canais e espaços de diálogo entre o Ipea e seus principais parceiros e públicos 

Garantir foco e sinergia ao plano de trabalho  
Estratégias;  

1. Aprimorar o processo de elaboração do Plano de Trabalho, de modo a garantir a definição e o 
desdobramento dos projetos em conformidade com o Plano Estratégico 
 
2. Promover e incentivar a construção coletiva de projetos entre diretorias e coordenações 
 
3. Aprimorar política de celebração e operacionalização de acordos e convênios visando garantir seu 

alinhamento com o Plano Estratégico do Ipea  
 
4. Aperfeiçoar e institucionalizar a gestão do conhecimento e da inovação 
 
5. Criar espaços e instrumentos institucionais de acompanhamento e debate sobre a conjuntura nacional, 

com disseminação de seus resultados na Instituição. 
 

7. Plano de Gestão de Pessoas 

O Plano de Gestão de Pessoas foi elaborado visando o atender aos objetivos, estratégias e ações para 
sustentação do Modelo de Governança do Sistema de recursos de Informação e Informática - SISP da 
Administração Pública Federal e o plano de execução da Estratégia Geral de TI - EGTI.  

A EGTI 2013/2015 define como primeiro objetivo “Aprimorar a gestão de pessoas de TI”. As ações 
definidas a seguir foram adaptados à realidade do Ipea, que possui quadro próprio de servidores na área 
de Tecnologia da Informação, plano de capacitação anual institucionalizado, processos e normas internas 
específicos para a gestão de pessoas. 

 

Objetivo 1: Aprimorar a gestão de pessoas de TI no Ipea 

1.1. Elaborar proposta de ajuste para o plano de carreira do Ipea 

1.2. Propor modelo de estrutura organizacional e quadro de pessoal de TI. 

1.3. Desenvolver ações para ampliação do quadro existente de TI. 

1.4. Gerir competências relacionadas à TI. 

 

No que concerne ao objetivo 1.3 da EGTI, a direção do IPEA, de 2011 a 2014, vem submetendo ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pedidos de autorização para a realização de concurso 
público para provimento de vagas dos cargos de Técnico de Planejamento e Pesquisa, Técnico de 
Desenvolvimento e Administração, Auxiliar Técnico e de Analistas de Sistemas, sem obter êxito, 
conforme demonstra o quadro abaixo: 
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Cargo Quantitativo 

Ano 2014 

Quantitativo 

Ano 2013 

Quantitativo 

Ano 2012 

Técnico de Planejamento e Pesquisa 30 30 86 

Técnico de Desenvolvimento Institucional 58 58 14 

Analista de Sistema 15 15 12 

Auxiliar Técnico 25 20 25 

Total  128 123 137 

 

O questionário de diagnóstico da situação de pessoal de TI na APF, realizado pelo TCU em 2014 e 
respondida pelo Ipea, contem as informações mais detalhadas sobre este tema, demonstrando a 
necessidade urgente de recomposição do seu quadro de analistas.  

O êxito dessa iniciativa junto ao MPOG contribuirá para alcançar o objetivo estratégico de gestão de 
Assegurar produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores, parte integrante do 
planejamento estratégico do Ipea 2013-2023, por meio da estratégia de viabilizar a adequação 
permanente do perfil e do quantitativo de pessoal por meio de politicas de ingresso, alocação e retenção 
de talentos, alinhada à EGTI do MPOG. 
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8. Plano de Investimentos em Serviços e Equipamentos 

O Plano de investimentos está agora associado à estratégias especificas para atingir os objetivos estratégicos, finalísticos e de gestão, estabelecidos no 
planejamento estratégico do Ipea 2013-2023, cuja relação completa está no item 6 – Plano de ação deste documento. O conjunto desses investimentos, 
aquisição de equipamentos, softwares e contratação de serviços, estarão refletidos no Sistema Ipea Projetos.  

A tabela abaixo apresenta o plano de investimentos vinculado aos seus respectivos objetivos e a estratégia para alcançá-los.  

 

Item  Projeto Objetivo Estratégico Finalístico Estratégia  Objetivo Estratégico de Gestão  Estratégia  

1 

Contrato comunicação de 

dados 

Fortalecer e articular a comunicação 

interna e externa 

Divulgar os resultados de estudos e pesquisas em 

linguagem adequada aos diferentes atores nacionais e 

internacionais 

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.            

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão. 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                                

Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de 

gestão para assegurar transparência, agilidade e 

economicidade. 

2 

Atualização de 50% dos 

sistemas de videoconferência 

(10 terminais, 10 projetores e 

MCU) 
    

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.            

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão. 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                                

Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de 

gestão para assegurar transparência, agilidade e 

economicidade. 

3 
Implantação do Sistema de 

VoIP     
Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 

4 
Substituição de 50% notebooks 

(40)     
Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 

5 

Atualização de discos e 

conectividade dos  servidores 

de rede - chassis e lâminas 

Avaliar e propor políticas públicas e 

programas essenciais ao 

desenvolvimento do país.                                    

Assessorar o Estado na melhoria da 

qualidade de suas decisões 

Ampliar o acesso e uso de bases de dados necessárias à 

avaliação e à proposição de políticas públicas e  Aumentar 

a capacidade de resposta do Ipea, por meio da 

mobilização de redes e maior produtividade no uso de 

bases de dados 

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 
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6 

Contratação de até 6 servidores 

de rede de baixo custo 

Avaliar e propor políticas públicas e 

programas essenciais ao 

desenvolvimento  do país 

Ampliar o acesso e uso de bases de dados necessárias à 

avaliação e à proposição de políticas públicas 

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 

7 

Substituição dos switches fibre-

channel  
Avaliar e propor políticas públicas e 

programas essenciais ao 

desenvolvimento do país.                                 

Assessorar o Estado na melhoria da 

qualidade de suas decisões 

Ampliar o acesso e uso de bases de dados necessárias à 

avaliação e à proposição de políticas públicas e  Aumentar 

a capacidade de resposta do Ipea, por meio da 

mobilização de redes e maior produtividade no uso de 

bases de dados 

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.                       

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão. 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                                        

Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de 

gestão para assegurar transparência, agilidade e 

economicidade. 

8 

Contratação de serviço de 

manutenção dos sistemas de 

no-break de Brasília 
    

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.     

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão.  

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                                   

Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de 

gestão para assegurar transparência, agilidade e 

economicidade. 

9 

Contratação de sistemas contra 

incêndio e de monitoramento 

ambiental para o datacenter 
    

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.     

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão.  

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                                

Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de 

gestão para assegurar transparência, agilidade e 

economicidade. 

10 

Atualização dos softwares de 

virtualização de servidores 
Avaliar e propor políticas públicas e 

programas essenciais ao 

desenvolvimento do país. 

Ampliar o acesso e uso de bases de dados necessárias à 

avaliação e à proposição de políticas públicas 

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 

11 

Contratação de software para 

implantação de projeto piloto 

de acesso remoto à rede 
    

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.                                     

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão. 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                                

Aprimorar e integrar os processos e os sistemas de 

gestão para assegurar transparência, agilidade e 

economicidade. 

12 

Contratação de serviço de 

suporte ao usuário 

    

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.                                     

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão. 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                            

Redesenhar os processos críticos, de modo a 

aumentar sua confiabilidade, eficiência e eficácia   
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13 

Contratação de serviços de 

Núcleo de apoio - sistemas de 

informação. 
    

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores.                                     

Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade 

aos processos e sistemas de gestão. 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras.                                                            

Redesenhar os processos críticos, de modo a 

aumentar sua confiabilidade, eficiência e eficácia.   

14 

Contratação de softwares para 

administração e gestão - 

tarifação  

    

Operacional Operacional 

15 

Contratação de softwares 

científicos  

Assessorar o Estado na melhoria da 

qualidade de suas decisões       
Aumentar a capacidade de resposta do Ipea, por meio da 

mobilização de redes e maior produtividade no uso de 

bases de dados .                                                                      

Ampliar a prestação de serviços de assessoria ao Estado, 

de forma que resulte em respostas rápidas e consistentes 

para solução de problemas prioritários do 

desenvolvimento.                                                                          

Ter sistema atualizado com informações, estudos e 

indicação de pessoas e instituições relacionadas às 

políticas e programas prioritários do Estado.                            

Aumentar a capacidade de resposta do Ipea, por meio da 

mobilização de redes e maior produtividade no uso de 

bases de dados 

Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 

16 

Contratação de software de 

desenvolvimento e 

infraestrutura 

    
Assegurar produtividade com qualidade e 

quantitativo adequado de servidores 

Propiciar ambiente e condições de trabalho 

motivadoras 
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9. Plano de Gestão de Riscos  

O objetivo deste tópico é identificar os principais riscos que podem resultar do não cumprimento do 
PDTI, total ou parcialmente. Para cada risco identificado, foi definida uma ou mais medidas preventivas e 
de contingência.  

Risco 1: Falta de pessoal para realização das ações. 

• Probabilidade: Provável 
• Impacto: Grande 
• Estratégia: Mitigar 
• Plano de Ação: Realizar concurso público e/ou expandir os serviços terceirizados 
• Plano de Contingência: Realizar priorização das demandas e ações em função da 

capacidade de execução 

Risco 2: Pouco conhecimento e experiência do pessoal de TI na legislação vigente para contratação 
de bens e serviços de TIC (IN04/2010) 

• Probabilidade: Provável 
• Impacto: Médio 
• Estratégia: Mitigar 
• Plano de Ação: Realizar treinamentos específicos. Buscar modelos de referência 

em outros órgãos, contratar consultoria externa. 
• Plano de Contingência: Renegociar os prazos de contratação 

Risco 3: Recursos financeiros insuficientes para realização das ações. 

• Probabilidade: Muito Provável 
• Impacto: Grande 
• Estratégia: Mitigar 
• Plano de Ação: Garantir os recursos orçamentários e financeiros definidos no 

PDTI 
• Plano de Contingência: Informar a alta direção quanto aos impactos da não execução de 

projetos prioritários para as áreas finalísticas e dos críticos para a sustentação da 
infraestrutura tecnológica. Realizar priorização das demandas em função da 
disponibilidade orçamentária 

Risco 4: Falta de apoio/conhecimento da alta administração do IPEA sobre as ações e competências 
do Comitê de TI 

• Probabilidade: Pouco Provável 
• Impacto: Grande 
• Estratégia: Mitigar 
• Plano de Ação: Realizar reuniões de conscientização com a direção e ampliar a 

divulgação das ações.  
• Plano de Contingência: Buscar apoio externo junto ao órgão central do SISP e aos órgãos 

de controle da APF para auxiliar na conscientização da alta administração do Ipea 
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Risco 5: Priorização de novas demandas que não foram contempladas no PDTI 

• Probabilidade: Muito Provável 
• Impacto: Grande 
• Estratégia: Mitigar 
• Plano de Ação: Respeitar as prioridades estabelecidas no PDTI. Buscar 

alternativas de atendimento que não impactem as ações priorizadas. 
• Plano de Contingência: Realizar reuniões de alinhamento/ajustes com as unidades do ipea 

sobre os impactos das mudanças no cronograma global planejado. Renegociar com todas 
as unidades impactadas as prioridades e prazos estabelecidos 

Risco 6: Falta de conhecimento técnico para execução de ações específicas 

• Probabilidade: Provável 
• Impacto: Grande 
• Estratégia: Mitigar 
• Plano de Ação: Cumprir o plano de treinamento de TIC, estabelecido no plano de 

capacitação institucional.  
• Plano de Contingência: Contratar consultoria e serviços especializados 

Risco 7: Falta de clareza na definição e detalhamento das demandas de TIC 

• Probabilidade: Provável 
• Impacto: Médio 
• Estratégia: Aceitar 
• Plano de Ação: Suspender ou cancelar a ação e respectiva prioridade até que haja 

clareza sobre os requisitos necessários para a execução da demanda 
• Plano de Contingência: Orientar os demandantes quanto ao cumprimento do processo e 

das normas legais de contratação de bens e serviços de TI 

 

10. Proposta Orçamentária 

A seguir é apresentada a proposta orçamentária consolidada para o cumprimento do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação do IPEA para 2015. 

 
Ano Classificação Ações Continuadas Novos Projetos Total 

2015 
Investimento BID - 1.876.400,00 1.876.400,00 
Custeio 1.885.324,00 1.370.000,00 3.255.324,00 
Total 1.885.324,00 3.246.400,00 5.131.724,00 

Tabela 2 - Previsão Consolidada dos gastos 

 

11. Processo de Revisão do PDTI 

Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IPEA terá validade de 1 (um ) ano a partir de sua 
publicação, podendo ser revisto sempre que necessário a fim de assegurar seu alinhamento às mudanças 
na legislação e às prioridades e estratégias institucionais, bem como a conformidade das ações à 
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disponibilidade financeira, orçamentária e de recursos humanos. As revisões deverão constar do sistema 
Ipea Projetos, como indicativo de priorização e posterior acompanhamento.  

12. Fatores Críticos de Sucesso 

Os seguintes fatores são críticos para o sucesso do PDTI e o efetivo cumprimento de seus objetivos e 
ações. Rever  

• Compor quadro de pessoal de TI com as competências e habilidades necessárias para atender 
às ações e aos projetos definidos no PDTI. 

• Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução e fiscalização das 
ações e dos projetos do PDTI. 

• Utilizar o Sistema Ipea projetos para que as ações do PDTI, do plano de trabalho institucional  
e a alocação de recursos  orçamentários estejam alinhados no tempo e no método. 

• Envolver efetivamente todas as unidades do Ipea  no processo de execução e acompanhamento 
do PDTI, para que este reflita necessariamente as prioridades institucionais a serem cumpridas 
e que foram discutidas no âmbito do comitê de TI.  

• Utilizar a metodologia de construção de software do Ipea para que os requisitos funcionais e os 
processos relacionados às necessidades de desenvolvimento de sistemas de informação sejam 
descritos com clareza e rigor técnico pelas Unidades Organizacionais demandantes. 

• Considerar a gestão dos riscos de segurança da informação na disponibilização de produtos e 
serviços de TIC. 

 

13. Conclusão 

Os desafios que são impostos atualmente aos gestores dos recursos de TIC, no âmbito da Administração 
Pública Federal, não estão apenas voltados ao cumprimento do formalismo legal do processo de aquisição 
de bens e serviços dessa natureza, mas também devem estar orientados para a alocação adequada dos 
recursos orçamentários com vistas a possibilitar a efetiva agregação de valor das ações de TIC ao 
adequado desempenho das atividades institucionais.  

O estabelecimento deste Plano Diretor busca aprimorar os mecanismos de gestão e governança de TI do 
Ipea, pois apresenta um claro diagnóstico do cenário atual do uso da Tecnologia da Informação e 
Comunicações e de seus processos correlatos no âmbito deste instituto, identifica e discute as 
necessidades dos seus usuários, em fórum de representatividade institucional, e dá conhecimento à alta 
direção do Ipea, para aprovação, do consenso estabelecido sobre as ações prioritárias e a consequente 
necessidade de alocação dos recursos para atacar os problemas e desafios levantados, observando seus 
riscos e impactos.  

Na prática, está se buscando abandonar o modelo reativo e ineficiente, no qual as demandas surgem 
intempestivamente, desestruturadas e sempre sob o pretexto de prioritárias, mas desconectadas do próprio 
planejamento institucional e, às vezes, sem previsão orçamentária.  

O que se objetiva agora é procurar garantir a execução das ações priorizadas pela instituição, em estrito 
alinhamento aos direcionadores estratégicos institucionais e ao interesse do Estado e em favor da 
sociedade em geral.  
 
 


