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1. ESCOPO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

O Planejamento Estratégico tem como objetivo descrever a situação desejada de uma 

organização e indicar os caminhos para atingir tal posição. O resultado desse trabalho 

fornece um guia para o alcance de resultados concretos e mensuráveis. 

As melhores práticas, relacionadas à gestão eficiente dos recursos de Tecnologia da 

Informação (TI), orientam as instituições públicas para a necessidade de um planejamento, 

no qual estejam relacionadas todas as metas da instituição, associadas às ações da área de 

TI a serem executadas, visando o cumprimento de sua Missão. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem dirigido sua atenção às áreas de tecnologia da 

informação dos órgãos sob sua jurisdição, buscando fomentar o aprimoramento da 

governança e a adoção de metodologias e técnicas para alinhamento do gasto com 

tecnologia aos objetivos das respectivas instituições e por meio de seus recentes Acórdãos, 

tem recomendado aos órgãos públicos, antes de executarem seus gastos relacionados a TI, 

a elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), o qual deve 

contemplar todas as ações, devidamente associadas às metas de suas áreas de negócio. 

Essa recomendação tornou-se obrigatória com a publicação da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 04, de 19 de maio de 2008, revisada em 12 de novembro de 2010, pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de 

Informação e Informática (SISP). 

O objetivo deste documento é apresentar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação (PETI) 2013/2014 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA). O PETI, alinhado à Estratégia Geral de TI (EGTI) do SISP, define o conjunto 

de objetivos estratégicos que deverão nortear os direcionamentos e investimentos em 

Tecnologia da Informação a serem detalhados no PDTI. 

A gestão estratégica da tecnologia da informação que se inicia com a elaboração da 

primeira versão do PETI é um processo contínuo que somente será bem sucedido se houver 

esforço e engajamento institucional e da TI. Ela deve ser constantemente enriquecida e 

ajustada a partir das tendências e resultados de cada etapa e do aprendizado obtido na 

execução das ações. 
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O período de validade deste PETI é para o biênio de 2013 e 2014, correspondente ao atual 

mandato da reitora Prof.ª Aurina Oliveira Santana, e o primeiro ano da próxima gestão, 

permitindo revisões sempre que necessário, caso algo relevante venha a ocorrer. 

Pretende-se, assim, que após aprovado, o mesmo seja um instrumento de gestão norteador 

para a Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI) e órgãos setoriais de gestão 

da TI nos campi para execução de suas ações, bem como para o alcance de suas metas. 

1.2.  INTRODUÇÃO 

Este Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2013/2014 foi 

construído com a participação dos setores da DGTI e do Colégio de Gestores de TI dos 

Campi e com insumos extraídos das reuniões do grupo de trabalho formado a partir do 

Comitê de Tecnologia da Informação do IFBA. 

O Comitê de TI do IFBA desenvolve atividades direcionadas ao aprimoramento dos 

instrumentos de GESTÃO e da utilização dos Recursos de Tecnologia, bem como da 

Segurança da Informação, no sentido de assegurar que as tarefas e ações de TI se 

desenvolvam alinhadas com a MISSÃO institucional do IFBA, atendendo às diretrizes 

emanadas do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, por meio da Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP), dos recentes Acórdãos do Tribunal de 

Contas da União (TCU), assim como das recomendações contidas nas Instruções 

Normativas (IN), relativas à Segurança da Informação e Comunicações (SIC), provenientes 

do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR). Suas 

atividades permitem a avaliação e mensuração do cumprimento das normas e diretrizes 

relativas à correta utilização dos instrumentos de gestão, assim como o acompanhamento 

da execução do Plano de Metas e Ações, previsto neste planejamento. 

Para a concretização deste trabalho buscou-se, ainda, na SLTI/MP, Órgão Central do 

Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), as orientações 

mestras para a elaboração deste Planejamento, levando-se em consideração as metas 

elencadas na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) 2011 – 2012, bem como 

seu Plano de Execução no qual constam as ações propostas para os Órgãos Integrantes do 

SISP e para a SLTI, com o objetivo de dar um direcionamento para o alcance das citadas 

metas. 
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2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

� Estratégia Geral de TI (EGTI) 2011-2012 – SLTI/MPOG 

� Modelo de Referência PETI-PDTI 2011-2012 – SLTI/MPOG 

� Resolução nº 07/2010, 22 de dezembro de 2010 – SLTI/MPOG 

� Plano de Metas e Ações 2011-2012 – DGTI 

� Instrução Normativa nº 04/2010, de 12 de novembro de 2010 - SLTI/MPOG 

� Portaria 310 da Casa Civil, de 2/7/2009 - Política de Segurança de TI 

� Acórdãos TCU 1330/2008, 1603/2008 e 2308/2010 

� Portaria nº 05/2005, de 14 de julho de 2005 – SLTI/MPOG – e-PING 

� Planejamento Estratégico do IFBA 2010/2013 

3. METODOLOGIA APLICADA 

Como orientação, a metodologia utilizada foi a do Modelo de Referência para a elaboração 

de PETI-PDTI, da SLTI/MP, adaptando-o à realidade do IFBA, considerando o atual nível de 

maturidade de governança de TI da instituição. Tal modelo serve para apoiar os órgãos 

integrantes do SISP na construção de seus planos estratégicos e diretores de tecnologia da 

informação (PETI e PDTI). 

Utilizou-se, também o Plano de Ações e Metas da 2011-2012 da DGTI e seus resultados 

alcançados, assim como as normas e diretrizes vigentes na Administração Pública Federal, 

buscando dar maior segurança ao gestor de TI. 

O PETI está alinhado ao Planejamento Estratégico do IFBA 2010/2013, baseando-se nos 

valores organizacionais e nas orientações estratégicas da instituição. 

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

� Ofertar serviços por meio de aplicações padronizadas, parametrizáveis e que sejam 

aderentes as normas de segurança institucionais; 

� Propiciar meios para a continuidade dos serviços de TI, com foco no negócio; 

� Fortalecer Instâncias que exercem a articulação das políticas de TI; 

� Fomentar a TI como uma área estratégica no IFBA; 

� Dar continuidade ao que vem dando certo; 

� Comprometimento com o alcance dos resultados; 



                                                             

Planejamento Estratégico da Tecnologia 

da Informação (PETI) 

Revisão Data da Revisão Folha 

00 dd/mm/aaaa 5/15 

Ato de aprovação: Resolução/CONSUP nº 08, de 1º de abril de 2013 

       

                  

 

 

Comitê de Tecnologia da Informação 
 

� Primar pela comunicação;  

� Renovar, continuamente, o parque tecnológico do IFBA; e, 

� Promover a baixa eficiente dos bens obsoletos e/ou antieconômicos. 

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA TI NO IFBA 

5.1.  Órgãos e competências 

a. COMITÊ DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Órgão consultivo responsável por propor as políticas e diretrizes da TI para a 

instituição.  

b. COMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Órgão consultivo responsável pela Política de Segurança da Informação e 

Comunicações do IFBA.  

c. COLÉGIO DE GESTORES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Reúne os gestores de TI de todos os campi do IFBA e é coordenado pelo Diretor (a) 

de Tecnologia da Informação. Órgão responsável pela execução do Plano de Metas 

de TI do IFBA, bem como, auxiliar na elaboração do Plano Estratégico de TI e do 

Plano Diretor de TI.  

d. DIRETORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Subordinada ao gabinete do reitor(a) do instituto é responsável pela execução do 

planejamento estratégico de Tecnologia da Informação; identificar as necessidades de 

todo o instituto quanto às demandas de Tecnologia da Informação; propor políticas de 

Tecnologia da Informação para todo o instituto; compatibilizar projetos de TI com o 

Planejamento Institucional; assegurar o alinhamento de TI com os requerimentos 

externos; contratar serviços de TI no âmbito do instituto; manter todo o IFBA 

tecnologicamente atualizado; auxiliar na elaboração  do plano estratégico de TI; definir 

a arquitetura da informação; determinar a orientação tecnológica para a área de TI; 

definir a organização de TI e seus relacionamentos; gerenciar os investimentos de TI; 

gerenciar os recursos humanos e tecnológicos de TI; avaliar os riscos nos projetos de 

TI; gerenciar os projetos de TI; gerenciar a qualidade de serviços de TI; gerenciar os 
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incidentes de segurança da informação relacionadas a TI e manter intercâmbio com 

demais órgãos da administração pública. 

e. GERÊNCIA/DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO 

CAMPUS 

Subordinada ao gabinete do diretor (a) geral do campus é responsável por prever a 

necessidade de equipamentos para atendimento das demandas de Tecnologia da 

Informação do campus; realizar o aceite de equipamentos de informática adquiridos 

para o campus; instalar, configurar, administrar e manter os equipamentos de redes 

que compõem o backbone da rede local do campus; dar manutenção na infraestrutura 

física e lógica da rede local do campus; assessorar a comunidade acadêmica na 

aplicação e utilização de novas soluções integradas de Tecnologia da Informação; 

manter contas de usuários de redes; realizar backups dos computadores servidores do 

campus; gerenciar licenças de software de âmbito do campus; acompanhar as 

atividades de terceiros na área de TI no campus; aplicar as políticas de segurança 

necessárias à manutenção e disponibilidade de dados e serviços do campus; e 

desenvolver atividades de TI em consonância com as diretrizes, normas e políticas da 

tecnologia da informação da instituição. 

5.2. Organograma da área de Tecnologia da Informação do IFBA 
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5.3. Mapa Estratégico da área de Tecnologia da Informação do IFBA 

O mapa estratégico é a representação visual da estratégia da organização, explicitada em 

macro objetivos organizados em diferentes perspectivas de análise e interligados por 

relações de causa e efeito. 

 
 

  

  

  

 
 

Orientação Futura 

Excelência Operacional Orientação para o Usuário 

Ter a função da área de TI 

disseminada e compreendida por 

toda a comunidade do IFBA com 
alto índice de satisfação interna, 

pela presteza no provimento de 

soluções de TI. 

Gestão da Intituição 

Avaliar, propor e implementar 

soluções na área de Tecnologia da 

Informação com foco nos 

objetivos estratégicos do IFBA. 
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6. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFBA 

6.1.  Missão 

Avaliar, propor e implementar soluções na área de Tecnologia da Informação com foco nos 

objetivos estratégicos do IFBA. 

6.2.  Visão 

Ter a função da área de Tecnologia da Informação disseminada e compreendida por toda a 

comunidade do IFBA com alto índice de satisfação interna, pela qualidade e presteza no 

provimento de soluções de TI. 

6.3. Valores 

Tabela 1 - Valores Estratégicos 

VALORES 

Comunicação Primar pela comunicação entre unidades/usuários, colaboradores e demais 
interlocutores, propiciando, assim, a troca de idéias, diálogo, compartilhando e 
democratizando a informação, com vistas a um melhor entendimento entre os 
mesmos. 

Continuidade Princípio de dar seguimento ao que foi planejado, ou em curso de execução, 
conferindo melhorias naquilo que couber. 

Comprometimento Primar pela eficiência da gestão como força mobilizadora da atuação dos técnicos da 
TI. 

Respeito Saber conviver com a diversidade e particularidades, mantendo relações construtivas. 

Ética Conduta pautada em valores morais, culturais e institucionais, voltada ao bem comum. 

Transparência Dar clareza e visibilidade das ações da TI aos usuários e aos demais interessados. 

Cooperação Atuar em equipe na busca de soluções, respeitando as diferenças. 

Sustentabilidade Conquistar e manter a excelência da gestão ao longo do tempo, pela capacidade 
interna de lidar com ameaças e oportunidades. 

Criatividade Atuar proativamente, de forma criativa e inovadora, visando à racionalização e a 
efetividade dos processos de trabalho da TI. 
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6.4. Temas Estratégicos 

• Orientação Futura 

• Excelência Operacional 

• Orientação para Usuário 

• Gestão da Organização 

6.5.  Objetivos Estratégicos de TI 

O conhecimento da posição estratégica da TI, alinhado aos objetivos estratégicos do IFBA, 

foram determinantes para a atualização dos objetivos estratégicos de TI. 

Tabela 2 - Objetivos Estratégicos 

Tema: Orientação Futura 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Promover o 
desenvolvimento da 
equipe de TI. 

Desenvolver as competências 
dos profissionais de TI 
assegurando a capacitação da 
estrutura funcional compatível 
com as demandas. 

 

1.a Promover capacitação permanente dos 
servidores de TI 

1.b Promover workshops e a formação de 
grupos de trabalho e de pesquisa 

1.c Promover a integração entre os 
servidores de TI proporcionando troca de 
experiências 

Garantir a estrutura 
funcional de TI 

Realizar ações para garantir 
uma estrutura numérica e 
organizacional de TI compatível 
com as demandas do IFBA. 

2.a Realizar trabalho de conscientização da 
importância e necessidades de pessoal 
de TI junto à reitoria, pró-reitorias, campi 
e servidores. 

2.b Ampliar e estruturar a equipe de 
profissionais na proporção do 
crescimento Institucional  

2.c Criar a organização funcional e mantê-la 
compatível com a demanda Institucional 

Garantir a 
infraestrutura de TI. 

Garantir a disponibilidade de 
infraestrutura de TI, adequada e 
proporcional às demandas 
crescentes do IFBA. 

3.a Manter a capacidade do datacenter 
adequada às demandas do IFBA 

3.b Disponibilizar infraestrutura física 
necessária ao desenvolvimento de 
ensino, pesquisa e extensão e atividades 
administrativas, segundo os padrões de 
TI Verde. 
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3.c Disponibilizar equipamentos de área de 
trabalho e softwares necessários para o 
desenvolvimento de ensino, pesquisa e 
extensão e atividades administrativas, 
segundo os padrões de TI Verde. 

3.d Doar equipamentos obsoletos a outros 
órgãos segundo a legislação vigente. 

Tema: Excelência Operacional 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Aprimorar a Gestão de 
TI 

Implantar e ampliar o uso de 
metodologias de gestão de TI, 
de acordo com as melhores 
práticas vigentes. 

4.a Aprimorar o processo de planejamento da 
Contratação e Gestão Orçamentária da TI  

4.b Implantar processo de gestão de 
contratos de TI  

4.c Adotar modelo de gestão baseado no 
modelo de referência COBIT e ITIL 

4.d Implantar a metodologia de gerência de 
projetos  

4.e Manter e acompanhar a gestão do 
planejamento estratégico de TI 

4.f Realizar Gestão Estratégica de 
Segurança da Informação  

Implantar a Gestão de 
Riscos de TI 

Implantar o gerenciamento de 
riscos de TI, de forma a 
contribuir para a continuidade 
dos processos de negócio. 

5.a Realizar avaliação permanente de riscos 
nos serviços prestados  

5.b Realizar a Gestão da Continuidade de 
Negócio - levantar riscos e definir 
procedimentos 

Tema: Orientação para Usuário 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Aperfeiçoar os fluxos 
de trabalho 

Contribuir por meio de 
ferramentas de TI para  que os 
processos institucionais se 
tornem mais ágeis, confiáveis e 
transparentes. 

6.a Apoiar o mapeamento do fluxo de 
processos; 

6.b Prospectar soluções que aperfeiçoem os 
processos de negócio. 

Aprimorar a 
comunicação com o 
usuário referente a 
ações de TI 

Estabelecer canais de 
comunicação com os usuários 
referentes a ações de TI, 
mantendo uma relação de 
confiança e parceria. 

7.a Incluir a comunicação com os usuários 
nos processos de TI 

7.b Proporcionar transparência das ações da 
TI por meio de sítios web 

7.c Disponibilizar e institucionalizar meios de 
comunicação sobre a TI 

7.d Promover eventos voltados aos usuários 
de TI 
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Melhorar a qualidade 
dos produtos e 
serviços de TI 

Utilizar ferramentas e 
procedimentos para aprimorar a 
qualidade de entrega dos 
produtos e serviços de TI. 

8.a Construir Painéis de Indicadores 
Organizacionais (visão do usuário)  

8.b Ampliar processos de monitoramento, 
controle e melhoria dos serviços. 

8.c Implantar procedimentos de 
homologação e entrega dos sistemas  

8.d Iniciar processo para estabelecimento de 
acordos de nível de serviço na prestação 
de serviços de TI 

8.e Promover a capacitação continuada dos 
usuários nos sistemas de informações 
institucionais. 

Tema: Gestão da Organização 

Objetivo Estratégico:  Descrição Ações Estratégicas 

Prover soluções 
tecnológicas em TI 
para a Instituição 

Prover soluções de TI que 
permitam a automatização e 
modernização da organização 
levando em consideração as 
necessidades de acessibilidade 

9.a Prospectar e implementar novas soluções 
em TI 

9.b Atualizar tecnologicamente e ampliar as 
soluções de TI existentes para a área 
administrativa e acadêmica  

9.c  Identificar e disponibilizar novas soluções 
de TI para a administração e o ensino, 
pesquisa e extensão. 

Facilitar o acesso às 
informações 

Utilizar os recursos de TI para 
facilitar o acesso e o 
entendimento das informações 
sob a competência do IFBA. 

10.a Auxiliar o Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC) com ferramentas para o 
atendimento da Lei de Acesso à 
Informação. 

Intensificar a interação 
com os campi e outras 
instituições 

Intensificar a interação com os 
Campi do IFBA e instituições, 
propiciando a integração, a troca 
de experiências e o trabalho 
colaborativo na área de TI. 

11.a Aproximar equipes técnicas para troca de 
experiências 

11.b Realizar ações de forma colaborativa na 
área de TI através do Colégio de 
Gestores de TI do IFBA. 
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6.6. Análise de SWOT da TI Organizacional 

Tabela 3 – Análise Ambiental de TI 

AMBIENTE EXTERNO À ÁREA DE TI DO IFBA 

Ameaças Oportunidades 

1. Decisão política prevalece sobre critérios técnicos 1. Amadurecimento das soluções colaborativas. 

2. Mudanças políticas podem alterar diretrizes atuais. 2. Existência de demandas tecnológicas reprimidas 

3. Desarticulação entre as áreas demandantes. 3. Apoio da PROAP na execução das ações 
previstas no planejamento. 

4. Interrupção e descontinuidade das demandas 
junto a TI. 

4. Maior integração da atuação de TI na 
Administração Pública Federal, em conformidade 
com as diretrizes do Ministério do Planejamento. 

5. Adoção de soluções em TI independente da 
participação do setor responsável pela TI 

5. Recomendações do TCU e demais órgãos de 
controle, referentes a TI. 

6. Possibilidade de restrição orçamentária. 6. Copa do Mundo 2014 

7. Alta expectativa por resultados imediatos. 7. Olimpíadas 2016 

8. Difícil relacionamento com as operadoras de 
telecomunicações. 

8. Transição de Governo. 

9. Possibilidade de se redirecionar o orçamento de TI 
para outras áreas. 

9. Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 

10. Intervenções na infraestrutura dos prédios sem o 
prévio conhecimento da área de TI. 

10. Existência do Governo Eletrônico (software 
público e integração de sistemas governamentais) 

11. Elaboração e execução de projetos de 
construção civil sem a participação da área de TI. 

 

11. Existência de eventos que tratam de tendências 
inovadoras de TI 

12. Transição de Governo. 12. Convergência de TI com TELECOM 

13. Projeto Nacional de Banda Larga - PNBL 

AMBIENTE INTERNO À ÁREA DE TI DO IFBA 

Pontos Fracos Pontos Fortes 

1. Pouca formalização da base de conhecimento de 
serviços de TI 

1. Integração, internamente, nas equipes de TI. 

2. Processos informais de trabalho 2. Incentivo à gestão participativa 

3. Deficiência na comunicação e integração entre as 
equipes 

3. Comprometimento 

 

4. Diversidade e desatualização de softwares 4. Atendimento diferenciado, de acordo com as 
necessidades dos usuários. 

5. Insuficiência de pessoal técnico. 5. Credibilidade da equipe técnica junto aos usuários 
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6. Atraso na execução do plano de atualização do 
parque tecnológico 

6. Competência técnica 

7. Ambiente inadequado para as instalações físicas 
da TI. 

7. Agilidade no atendimento de demandas corretivas 

8. Ausência de diretriz que priorize o 
acompanhamento das novas tendências de TI. 

8. Infraestrutura de hardware (Datacenter) 
adequada. 

9. Ausência de área de internalização de novas 
tendências de TI 

9. Existência do Colégio de Gestores de TI dos 
campi do IFBA. 

10. Acúmulo de demandas não atendidas na área de 
desenvolvimento de sistemas 

10. Existência do Comitê de TI. 

 

6.7.  Cenário Tecnológico 

Complementando a análise SWOT, concebida anteriormente, foi analisado o cenário 

tecnológico, para servir de balizamento atualizado para a definição das ações do 

planejamento. A atividade de gestão de TI está, constantemente, sujeita a modificações 

significativas. 

a) DEMANDA DO CLIENTE – os usuários e clientes possuem voz cada vez mais ativa na 

definição da arquitetura de informações e estão a cada momento solicitando modificações, 

de forma mais acelerada; 

b) REDUÇÃO DE CUSTOS – requer que a seleção de projetos seja feita após uma 

exaustiva análise técnico-econômica, apesar da crescente diversificação de soluções; 

c) QUALIDADE – a necessidade de introduzir uma melhoria contínua nos processos irá 

acelerar a informatização e automação dos mesmos; 

d) INTEGRIDADE DOS DADOS – a correta administração dos dados será um importante 

fator a ser alcançado, garantindo consistência e integração das informações; 

e) HARDWARE/SOFTWARE – novas tecnologias são introduzidas continuamente pelos 

fornecedores, fornecendo, teoricamente, substanciais vantagens sobre as tecnologias 

anteriores; 

f) CONECTIVIDADE E INTEROPERABILIDADE – são questões essenciais na analise de 

alternativas oferecidas pelos fornecedores; 
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g) COMPETIDORES EXTERNOS – o interesse institucional deve ser observado na 

definição da forma de administração de recursos de tecnologia da informação definindo a 

necessidade de uso de soluções de terceiros; 

h) NORMATIZAÇÃO – novas diretrizes governamentais norteando a gestão de TI, por meio 

da IN 04, EGTI, Governo Eletrônico, Cartilha e-ping, Software Público e padronização 

tecnológica; e 

i) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - conjunto de ações que objetivam viabilizar e assegurar 

a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade das informações de 

TI. 

 


