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PORTARIA Nº 117,  DE  10  DE  MAIO  DE 2016. 
 

Estabelece o Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação do IPEA 
para o biênio 2016/2017. 

 
 

    O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA – IPEA ,  no uso de suas atribuições contidas no art. 17 do Anexo I do Decreto 
n.º 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 necessário, 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 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 

2017. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 

JESSÉ JOSÉ FREIRE DE SOUZA 
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1  Introdução 
 
O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI do Ipea, período 2016 – 2017, tem o 

objetivo de alinhar os recursos e investimentos de Tecnologia da Informação aos objetivos 
estratégicos do Ipea e do Governo Federal, apresentando ações e projetos orientados para o 

alcance dos resultados institucionais e que ampliam o valor agregado pela tecnologia aos produtos 

e serviços oferecidos pela instituição à sociedade. 
 
O presente plano reflete um grande foco na integração de pessoas, processos e sistemas, 
apresentando uma visão estendida da tecnologia, ou seja, para além da unidade administrativa 
especificamente responsável pela gestão de TIC do Ipea, a Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação e Comunicações – CGTIC. 
 
Os objetivos estratégicos do Ipea e do Governo Federal estão apresentados em diferentes planos. 

Os objetivos estratégicos do Ipea para o período 2014 a 2023 estão delineados em seu 
planejamento estratégico institucional. Anualmente, a instituição elabora seu Plano de Trabalho 

que detalha projetos e produtos que contribuirão para o alcance dos objetivos estratégicos. 
 
Por outro lado, a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, órgão central do Sistema de 
Administração de Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, apresentou em 2015 a Estratégia de 
Governança Digital – EGD da Administração Pública Federal para o período 2016 
 
– 2019 (SISP, 2015). Seu propósito é “orientar e integrar as iniciativas relativas à governança digital 

na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, contribuindo para 

aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio da expansão 
do acesso às informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da 

ampliação da participação social” (STI, 2015). 
 
Desta forma, o processo de elaboração deste PDTI teve como ponto de partida os planos citados e 
se desenvolveu através de reuniões com todas as diretorias do instituto, ao longo do último 

trimestre de 2015 e articuladas pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação. Em seguida, 
o plano foi debatido e revisado no âmbito do Comitê de Tecnologia da Informação e submetido ao 

Presidente da casa, para aprovação. 
 
O horizonte de tempo deste plano compreende o biênio 2016 – 2017 e sua execução será 
acompanhada pelo Comitê de TI, podendo ser revisado para se adaptar às eventuais mudanças nos 
cenários interno e externo à instituição. 

 

O conteúdo a seguir está organizado em quatro tópicos. No tópico 2 - Referencial estratégico, 

apresentamos os referenciais estratégicos citados, ou seja, o Plano Estratégico do Ipea 2014 – 2023 

e a Estratégia de Governança Digital 2016 – 2019. A seguir, no tópico 3 - Análise estratégica, 

apresentamos os desafios e oportunidades de TIC identificados durante o processo de elaboração 

do presente PDTI. Por sua vez, no tópico 4 - Formulação estratégica, delineamos os projetos 

estratégicos, suas contribuições para a estratégia da instituição e da EGD e seu orçamento. No 

tópico 5 - Implementação estratégica, apresentamos os aspectos relacionados à implementação do 

plano, em relação à gestão de pessoas, organização, riscos, contratações e acompanhamento do 

plano. Por fim, são apresentados a bibliografia e os anexos. 
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2  Referencial estratégico 
 
 
O alinhamento das diversas unidades de uma organização é reconhecido como essencial para a efetiva 

execução da estratégia corporativa. Sem esse alinhamento, as diferentes unidades podem atuar de 

forma conflitante, comprometendo o desempenho, perdendo oportunidades e desperdiçando recursos 

(Kaplan & Norton, 2006). Com o alinhamento estratégico em mente, o processo de elaboração das 

iniciativas estratégicas de tecnologia da informação e comunicação baseia-se no referencial estratégico 

do Ipea e do Governo Federal, que estão delineados em diferentes planos, de diferentes níveis, como 

esclarecemos nos tópicos a seguir. 
 
Os direcionadores estratégicos do Ipea (missão, visão, valores, públicos-alvo e benefícios) e seus 

objetivos e estratégias para o período 2014 a 2023 estão delineados em seu Plano Estratégico 
(IPEA, 2014). Anualmente, a instituição estabelece suas metas e elabora seu Plano de Trabalho, que 

detalha projetos e produtos que contribuirão para o alcance das metas e dos objetivos estratégicos. 
 
Por outro lado, em 2015 a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, órgão central do Sistema 

de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, orientou os órgãos integrantes 

desse sistema, como o Ipea, a alinharem seus planos de TIC para 2016 à Estratégia de Governança 

Digital – EGD 2016/2019 (SISP, 2015). “O propósito da EGD é orientar e integrar as iniciativas 

relativas à governança digital na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 

Federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade 

brasileira por meio da expansão do acesso às informações governamentais, da melhoria dos 

serviços públicos digitais e da ampliação da participação social” (STI, 2015). 
 
Nos tópicos a seguir apresentamos os dois referenciais estratégicos. 
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2.1 Plano Estratégico do Ipea 2014-2023 
 
A figura a seguir apresenta uma visão geral dos direcionadores estratégicos contidos no Plano 
Estratégico do Ipea para o período 2014-2023. Nos tópicos seguintes apresentamos cada um desses 
direcionadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Visão geral do Plano Estratégico do Ipea 2014-2023. (IPEA, 2014) 
 
 

 

2.1.1 Visão de Futuro do Ipea em 2023  
Como esclarecido em seu Plano Estratégico, “a Visão de Futuro representa um desafio e, ao mesmo 
tempo, uma conquista estratégica de grande valor para a Instituição, e serve como marco 
referencial para a construção de uma agenda estratégica de longo prazo.” (IPEA, 2014) Assim, a 
Visão de Futuro do Ipea em 2023 está definida como: 
 

“A instituição de Estado que influencia, de maneira decisiva, as políticas públicas 
essenciais ao desenvolvimento.” (IPEA, 2014) 

 
 
2.1.2 Missão do Ipea  
Também como esclarecido em seu Plano Estratégico, “a Visão é complementada e indissociável 
da definição da Missão do Ipea, ou da sua identidade institucional, que se quer mais perene.” 
(IPEA, 2014) Assim, a Missão do Ipea está definida como: 
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“Aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro por meio da 
produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões 
estratégicas.” (IPEA, 2014) 

 

2.1.3 Valores Institucionais do Ipea:  
Mais ainda, os Valores Institucionais “indicam os padrões morais e de conduta que pautarão a ação 
do Ipea durante o processo de construção do seu futuro” (IPEA, 2014) e estão definidos como: 
 

1) “Diversidade de Visões;  
2) Isenção e imparcialidade;  
3) Excelência técnica;  
4) Criatividade e inovação;  
5) Valorização das pessoas.” (IPEA, 2014) 

 

2.1.4 Públicos-Alvo e Benefícios do Ipea:  
Por sua vez, os públicos-alvo “definem, com maior clareza, a quem se direciona, de modo 
prioritário, a ação do Ipea e quais benefícios esta ação aporta a estes públicos.” (IPEA, 2014). Os 
públicos-alvo do Ipea e os benefícios esperados da ação do Instituto para cada um dos públicos-
alvo identificados estão definidos a seguir: 
 
1) “Público-alvo: Poder Executivo – Governo Federal. 

Benefícios:  
a) Políticas públicas mais efetivas, eficazes e com maior economicidade;  
b) Ação do Estado estrategicamente orientada para o longo prazo;  
c) Decisões estratégicas bem fundamentadas;  
d) Políticas públicas devidamente avaliadas. 

 
2) Público-alvo: Sociedade. 

Benefícios: 
 

a) Conhecimento mais consistente e disseminado em relação ao desempenho do Estado e da 
dinâmica da sociedade;  

b) Debate público mais qualificado. 
  
3) Público-alvo: Demais Poderes. 

Benefícios:  
a) Atuação mais efetiva, eficaz e com maior economicidade.” (IPEA, 2014) 

 

2.1.5 Objetivos e Estratégias do Ipea para 2023  
Por fim os “Objetivos Estratégicos Finalísticos e de Gestão, que indicam alvos específicos a serem 

atingidos nestas duas dimensões e cujo alcance é indispensável para se construir a Visão de Futuro 

da Instituição. Estes Objetivos (...) se desdobram em Estratégias, que consistem em um conjunto de 

iniciativas de alta relevância que serão desenvolvidas de forma concatenada ao longo do tempo e 

que indicam, de maneira mais clara e objetiva, como o Ipea irá agir para chegar ao futuro 

almejado.” (IPEA, 2014). Assim, o conjunto de objetivos e estratégias do Ipea são apresentados a 

seguir. 
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Objetivos estratégicos finalísticos: 
 
1. Avaliar e propor políticas públicas e programas essenciais ao desenvolvimento do país. 

Estratégias: 
 

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

 
1.2. Garantir a representação do Ipea em colegiados consultivos e deliberativos de políticas 

públicas para influenciar a construção da agenda institucional; 
 

1.3. Ampliar o assessoramento e a cooperação com os órgãos governamentais mais relevantes para 
influenciar a avaliação e formulação de políticas públicas e programas; 

 
1.4. Manter o quadro técnico do IPEA informado e atualizado sobre a agenda institucional de 

políticas públicas; 
 

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

 
2. Formular estudos prospectivos para orientar estratégias de desenvolvimento de médio e longo 

prazo.  
Estratégias: 

 
2.1. Ofertar aos órgãos decisórios estudos prospectivos para antecipar impactos e identificar 

temas estratégicos para o desenvolvimento brasileiro; 
 

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

2.3. Propor e desenvolver pesquisas e metodologias relacionadas à prospecção;  
2.4. Assessorar instituições públicas na elaboração de estudos prospectivos. 

 
3. Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões.  

Estratégias: 
 

3.1. Pesquisar e produzir diagnósticos sobre os principais problemas que impactem na agenda 
prioritária do Estado;  

3.2. Pesquisar e disseminar temas, métodos e propostas inovadores; 
 

3.3. Ampliar a prestação de serviços de assessoria ao Estado, que resulte em respostas rápidas e 
consistentes para solução de problemas prioritários do desenvolvimento; 

 
3.4. Ter sistema atualizado com informações, estudos e indicação de pessoas e instituições 

relacionados às políticas e programas prioritários do Estado; 
 

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

 
4. Contribuir para a qualificação do debate público quanto aos rumos do desenvolvimento do país 

e da ação do Estado.  
Estratégia:  
4.1. Identificar, pesquisar e disseminar temas relevantes e emergentes na sociedade; 

 
4.2. Disponibilizar, em formatos adequados, as informações e conhecimentos produzidos pelo 

Ipea para atores da sociedade, incluindo locais e internacionais; 
 

4.3. Auscultar, articular e subsidiar os atores sociais relevantes para o desenvolvimento, por 
meio de redes e de diferentes canais de interação; 
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Objetivos estratégicos de gestão: 
 
1. Assegurar produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores. Estratégias: 
 

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

1.2. Estruturar e qualificar a gestão de pessoas, com política de incentivo ao desempenho;  
1.3. Propiciar ambiente e condições de trabalho motivadores; 

 
1.4. Viabilizar a adequação permanente do perfil e do quantitativo de pessoal, por meio de 

políticas de ingresso, alocação e retenção de talentos; 
 

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

 
2. Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de gestão. Estratégias: 
 

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

2.2. Aprimorar a gestão por projetos, com critérios claros para a alocação de recursos; 
 

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

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

eficácia. 
 

 
3. Fortalecer e articular a comunicação externa e interna Estratégias: 
 

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

 
3.2. Assegurar transparência às decisões tomadas no âmbito da diretoria colegiada e de outras 

instâncias decisórias; 
 

3.3. Definir uma política institucional de relacionamento com o público externo, 
particularmente com a mídia; 

 
3.4. Divulgar os resultados de estudos e pesquisas em linguagem adequada aos diferentes 

atores nacionais e internacionais; 
 

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

 
4. Garantir foco e sinergia ao Plano de Trabalho Estratégias: 
 

4.1. Aprimorar o processo de elaboração do Plano de Trabalho, de modo a garantir a definição e 
desdobramento dos projetos em conformidade com o Plano Estratégico; 

 
4.2. Promover e incentivar a construção coletiva de projetos entre diretorias e coordenações; 

 
4.3. Aprimorar política de celebração e operacionalização de acordos e convênios visando 

garantir seu alinhamento com o Plano Estratégico do Ipea;  
4.4. Aperfeiçoar e institucionalizar a gestão do conhecimento e da inovação; 

 
4.5. Criar espaços e instrumentos institucionais de acompanhamento e debate sobre a 

conjuntura nacional, com disseminação de seus resultados na Instituição. 
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2.2 Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-2019 
 
A Secretaria de Tecnologia da Informação – STI do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, órgão central do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação – 

SISP, publicou em 2015 a Estratégia de Governança Digital (EGD) da Administração Pública Federal. 

Seu propósito é “orientar e integrar as iniciativas relativas à governança digital na administração 

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, contribuindo para aumentar a 

efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira por meio da expansão do acesso às 

informações governamentais, da melhoria dos serviços públicos digitais e da ampliação da 

participação social” (STI, 2015). 

 

2.2.1 Princípios da Governança Digital presentes na EGD 2016-2019  
A EGD 2016-2019 define nove princípios que “orientam as atividades na APF

1
” (STI, 2015) e 

“impõem limites à tomada de decisão.” (STI, 2015), como reproduzidos a seguir. 
 
“1. Foco nas necessidades da sociedade: as necessidades da sociedade, tanto de pessoas físicas 
quanto jurídicas, são os principais insumos para o desenho e a entrega de serviços públicos 
digitais.” (STI, 2015) 
 
“2. Abertura e transparência: ressalvado o disposto em legislação específica, dados e informações 
são ativos públicos que devem estar disponíveis para a sociedade, de modo a dar transparência e 
publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e serviços, gerando benefícios sociais 
e econômicos.” (STI, 2015) 
 
“3. Compartilhamento de capacidade de serviço: órgãos e entidades deverão compartilhar 
infraestrutura, sistemas, serviços e dados, de forma a evitar duplicação de esforços, eliminar 
desperdícios e custos e reduzir a fragmentação da informação em silos.” (STI, 2015) 
 
“4. Simplicidade: reduzir a complexidade, a fragmentação e a duplicação das informações e dos 
serviços públicos digitais, otimizando processos de negócio, com foco na eficiência da prestação de 
serviços à sociedade.” (STI, 2015) 
 
“5. Serviços digitais por padrão: sempre que possível, os serviços públicos serão oferecidos em 
meios digitais, sendo disponibilizados para o maior número possível de dispositivos e plataformas.” 
(STI, 2015) 
 
“6. Segurança e privacidade: os serviços públicos digitais devem propiciar disponibilidade, 
integridade, confidencialidade e autenticidade dos dados e informações, além de proteger o 
sigilo e a privacidade pessoais dos cidadãos na forma da legislação.” (STI, 2015) 
 
“7. Participação e controle social: possibilitar a colaboração dos cidadãos em todas as fases do ciclo 
das políticas públicas e na criação e melhoria dos serviços públicos. Órgãos e entidades públicas 

devem ser transparentes e dar publicidade à aplicação dos recursos públicos nos programas e 

serviços do Governo Federal, fornecendo informação de forma tempestiva, confiável e acurada 
para que o cidadão possa supervisionar a atuação do governo.” (STI, 2015) 
 1
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“8. Governo como plataforma: o governo deve constituir-se como uma plataforma aberta, sobre a 
qual os diversos atores sociais possam construir suas aplicações tecnológicas para a prestação de 
serviços e o desenvolvimento social e econômico do país, permitindo a expansão e a inovação.” 
(STI, 2015) 
 
“9. Inovação: devem ser buscadas soluções inovadoras que resultem em melhoria dos serviços 
públicos.” (STI, 2015) 
 
 

 

2.2.2 Objetivos estratégicos da EGD 2016-2019  
A Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-2019 define dez objetivos estratégicos (OE), 
categorizados em três eixos, como apresentamos a seguir. 
 
Eixo estratégico: acesso à informação: 
 

OE.01 - Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos. 
 

OE.02 - Ampliar o uso de TIC para promover a transparência e dar publicidade à aplicação dos 
recursos públicos. 

 
OE.03 - Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das 
informações do cidadão. 

 
Eixo estratégico: prestação de serviços: 
 

OE.04 - Expandir e inovar a prestação de serviços digitais. 
 

OE.05 - Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia 
 

OE.06 - Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais. 
 

OE.07 - Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura. 
 
Eixo estratégico: participação social: 
 

OE.08 - Fomentar a colaboração no ciclo de políticas públicas. 
 

OE.09 - Ampliar e incentivar a participação social na criação e melhoria dos serviços públicos. 
 

OE.10 - Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade. (STI, 2015) 
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A figura a seguir ilustra as relações entre os princípios da governança digital, seus eixos e 
objetivos estratégicos e os benefícios para a sociedade brasileira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Diagrama da Estratégia de Governança Digital (EGD) 2016-2019. (STI, 2015) 
 
 

 
Por fim, para cada um dos objetivos estratégicos da EGD 2016-2016 foi definido um conjunto de 
iniciativas estratégicas, totalizando 62, que podem ser consultados no respectivo documento. 
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2.3 Pesquisa sobre a infraestrutura tecnológica do Ipea (2013) 
 
Em 2013, como parte do processo de elaboração do Plano Estratégico 2014 – 2023 do Ipea foi 

realizada uma pesquisa com os servidores da instituição “visando obter percepções sobre a 

situação atual e as perspectivas futuras do instituto” e “identificação de uma primeira listagem de 

potenciais pontos fortes e pontos fracos, com base na percepção do público interno” (Ipea, 2013, 

p. 2). A pesquisa analisou diversas dimensões da instituição e, entre elas, sua infraestrutura 

tecnológica. Devido à permanência da relevância da pesquisa para o presente planejamento, 

reproduzimos a seguir as partes do relatório relativas à infraestrutura tecnológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 – Diagnóstico interno do Ipea (2013): questões fechadas sobre a infraestrutura tecnológica. (Ipea, 2013, p. 69) 
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Figura 4 - Diagnóstico interno do Ipea (2013): questões abertas sobre a infraestrutura tecnológica. (Ipea, 2013, p. 70) 
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3  Análise estratégica 
 

3.1 Oportunidades de TIC 
 
Previamente às discussões no Comitê de TI, foram realizadas reuniões de análise estratégica de TI 

coordenadas pela CGTIC com representantes das unidades superiores da instituição, com o 

objetivo de identificar como a tecnologia poderia ser aplicada para se ampliar os resultados 

estratégicos de cada diretoria. Na ocasião também foram revisadas as necessidades de cada área 

descritas no PDTI anterior (2015). Nos tópicos a seguir registramos as principais oportunidades de 

TIC identificadas em cada reunião. 
 
De acordo com o seu regimento interno, as unidades superiores da estrutura organizacional do Ipea 
são: 
 
1. Órgão de assistência direta e imediata ao Presidente:  
       1.1.  Gabinete (GABIN) (DAS 101.4): 
 

1.1.1.Coordenação de Apoio Administrativo (COAPA) (DAS 101.3) 
1.1.2.Coordenação de Apoio Institucional (COAPI) (DAS 101.3) 
1.1.3.Assessoria Técnica (ASTEC) (DAS 101.4) 
 
1.1.4.Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional de Projetos e Pesquisas (ASPLA) 

(DAS 101.4)  
1.1.5.Assessoria de Imprensa e Comunicação (ASCOM) (DAS 101.4)  

2. Órgãos seccionais (subordinados ao Presidente):  
2.1. Procuradoria Federal (PROFE) (DAS 101.4)  
2.2. Auditoria Interna (AUDIN) (DAS 101.3)  
2.3. Ouvidoria (OUVID) (DAS 101.3)  
2.4. Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES) (DAS 101.5)  

3. Órgãos específicos singulares (subordinados ao Presidente): 
 

3.1. Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (DISET) 
(DAS 101.5)  

3.2. Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (DIRUR) (DAS 101.5)  
3.3. Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DISOC) (DAS 101.5)  
3.4. Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) (DAS 101.5) 

 
3.5. Diretoria de Estudos, Relações Econômicas e Políticas Internacionais (DINTE) (DAS 101.5) 

 
3.6. Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (DIEST) (DAS 

101.5) 
 
Em particular, a Diretoria de Desenvolvimento Institucional – DIDES realizou um processo de 
planejamento em várias etapas e que envolveu toda a sua equipe, inclusive a equipe da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC, subordinada à DIDES. Em 
seu tópico registramos suas particularidades. 
 
3.1.1 GABIN – Gabinete  
Como mencionamos anteriormente, o Gabinete (DAS 101.4) é o órgão de assistência direta e 
imediata ao Presidente e ele é composto por: 
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1. Coordenação de Apoio Administrativo (COAPA) (DAS 101.3)  
2. Coordenação de Apoio Institucional (COAPI) (DAS 101.3)  
3. Assessoria Técnica (ASTEC) (DAS 101.4) 
 
4. Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional de Projetos e Pesquisas (ASPLA) (DAS 

101.4)  
5. Assessoria de Imprensa e Comunicação (ASCOM) (DAS 101.4) 
 
A seguir apresentamos as principais oportunidades de TIC identificadas nos levantamentos 
realizados apenas com as unidades indicadas pelo Gabinete para tal, entre as unidades enumeradas 
acima. 
 
3.1.1.1 ASPLA – Assessoria de Planejamento e Articulação Institucional  
Diversas reuniões foram realizadas com a servidora titular da ASPLA, Sra. Patrícia Alessandra Morita 
Sakowski, ao longo do ano de 2015, para tratar de necessidades de TIC, especialmente em função 
da evolução do sistema de gestão de projetos do Ipea, o Ipea Projetos. As oportunidades e desafios 
de TIC identificadas foram: 
 
1. Sistema ou módulo para gestão dos acordos, especialmente os Termos de Execução Descentralizada 

e inclusão dos Planos de Trabalhos dos acordos no Ipea Projetos. 
 
2. Novas funcionalidades de gestão de bolsas não fornecidas pelos sistemas atuais, em especial 

integração com o IpeaProjetos 
 
3. Aprimorar os cadastros de pessoas, permitindo atualização de currículo e capacitações pelos 

servidores.  
4. Acompanhamento de indicadores estratégicos (metas). 
 
5. Acompanhamento orçamentário e financeiro, especialmente de acordos, bolsas, diárias e 

passagens, ou seja, no nível de “plano interno”, mais detalhado que a lei orçamentária. 
 
6. Integração no processo de edição de publicações entre IpeaProjetos, IpeaPublica e e-Pedidos 

para o Editorial.  
7. Diversas manutenções evolutivas e corretivas no IpeaProjetos.  
8. Aumentar a estabilidade do IpeaPublica. 
 
No levantamento das demandas da ASPLA para o PDTI anterior (2015) foram relacionadas, além de 
algumas das demandas já citadas, soluções para a gestão de custos e de fluxo de trabalho 
(workflow), e, principalmente, a integração dos diversos sistemas de informação da instituição, 
existentes ou a desenvolver. 
 
3.1.1.2 ASCOM – Assessoria de Comunicação  
A ASCOM foi representada por seu titular, Sr. João Claudio Garcia Rodrigues Lima. As oportunidades 
e desafios de TIC identificadas estão relacionadas a seguir, organizadas por área da ASCOM. 
 
1. Editorial: 
 

1.1. Em geral, a área está bem atendida quanto a hardware e software, em função das 
aquisições recentes de Adobe e E-Pub.  

1.2. É necessária a finalização do hotsite do Manual do Editorial.  
1.3. Avaliar necessidade de aquisição da biblioteca MathType da Adobe.  
1.4. Sistema de gestão do editorial solicitado em 2014 teria alto impacto na instituição.  

2. Eventos: 
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2.1. Infraestrutura tecnológica do auditório está apresentando falhas, com risco de 
indisponibilidade em eventos importantes em breve. 

 
2.2. Substituir solução de transmissão online e gravação de vídeo (Polyvox), que possibilite 

exibição em outros formatos, como HTML5 e não apenas WMV como hoje. SMedia já 
suporta outros formatos. 

 
2.3. Vários equipamentos de videoconferência do Rio estão inoperantes. Restantes não 

atendem à demanda.  
2.4. Atualizações nos formulários de suporte a eventos no e-Pedidos. 

 
2.5. Sistema de inscrição em eventos online solicitado em 2014 foi considerada menos 

importante.  
2.6. Solução de Mailing foi resolvida com o Joomla.  

3. Portais na internet e intranet: 
 

3.1. Atualização de versão do sistema gestor de conteúdo (Joomla), permitindo a 
reestruturação do portal, melhor organização dos hotsites e unificação dos sistemas de 
mailing do Ipea Rio de Janeiro;  

3.2. Busca integrada nos diversos sites do Ipea. 
 

3.3. Redesenhar a arquitetura da informação geral (diversos sites) em conjunto com a área de 
Gestão da Informação.  

3.4. Integrar portais com sistemas, como Biblioteca e Repositório de Conhecimento.  
3.5. Banco de imagens com respectivos metadados.  
3.6. Digitalização de vídeo. 

 
3.7. Incluir no portal suas estatísticas de uso. Lembrando que no levantamento de demandas da 

ASCOM para o PDTI anterior (2015), foi mencionada a necessidade de estatísticas de acesso 

aos sites mais completas, evoluindo do atual AWStats para nível similar ao do Google Analytics, 

já usado no Repositório de Conhecimento do Ipea.  
4. Livraria: 
 

4.1. Sistema de gestão de estoques, vendas e doações. No entanto, foi informado que a livraria 
realiza em média apenas uma transação por dia. 

 
4.2. Sistema de vendas online de livros e artigos impressos. Sistema do Itaramaty permite 

pagamento através de Guia de Recolhimento da União e sistema do IBGE aceita cartões de 
crédito. 

 
Ressaltamos que, em 2015, a gestão da Biblioteca foi transferida da ASCOM para a Diretoria de 

Desenvolvimento Institucional – DIDES. Por sua vez, as demandas identificadas no levantamento do 

PDTI anterior (2015) relacionadas à Biblioteca, de gestão de catálogo, inventário e legislação, estão 
sendo endereçadas com a implantação do novo sistema de biblioteca, “Sophia”, iniciado no PDTI 

anterior. 
 
Por fim, convém destacar que ASCOM planeja priorizar em 2016 os projetos de elaboração da 
Política Editorial do Ipea e da Política de Comunicação, envolvendo revista, televisão, imprensa e 
internet. Essas políticas podem ter alguma influência sobre o planejamento de tecnologia da 
informação no Ipea. 
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3.1.1.3 ASTEC – Assessoria Técnica:  
Não foi possível realizar reuniões específicas sobre o planejamento de tecnologia com a Assessoria 
Técnica - ASTEC. No entanto, a área participou das reuniões do Comitê de TI que trataram do 
assunto. 
 
Por outro lado, no levantamento das demandas da ASTEC para o PDTI anterior (2015) foram 
relacionadas a continuidade dos sistemas Ipea Projetos, Ipea Publica, Ipea Geo e Extrator de Dados, 
além de aquisição de licenças de uso dos softwares MatLab (4 licenças) e Revolution R Enterprise 
(20 licenças). 
 
3.1.2 DIDES – Diretoria de Desenvolvimento Institucional e COADM – Coordenação de 

Administração  
Além das responsabilidades administrativas, a DIDES em 2015 sofreu uma reorganização e assumiu 
novas atribuições relacionadas à Gestão da Informação no Ipea e a pesquisas em Cenários 
Prospectivos. 
 
Assim, em 2015 a diretoria realizou um processo de planejamento em várias etapas, com o 
horizonte de tempo 2016-2017 e que envolveu toda a sua equipe. Como resultado, a diretoria 
definiu direcionadores estratégicos próprios (visão, missão), objetivos estratégicos e projetos, que 
apresentamos a seguir. 
 
Destacamos que o processo de planejamento da DIDES envolveu inclusive a equipe da 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC e da Coordenação de 
Administração (COADM) da Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas (DIMAC) e que é 
responsável pela administração da unidade do Ipea no Rio de Janeiro. 
 
Os direcionadores estratégicos da DIDES para 2016-2017 são: 

� Visão de futuro da DIDES para 2017: 
 

- Garantir qualidade na gestão do Ipea, produzindo inovação para a administração 
pública.  

� Missão da DIDES:  
- Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de gestão. 

 
Os Objetivos estratégicos da DIDES para 2016-2017 são: 
 
1. Elaborar e assessorar a elaboração de estudos prospectivos para orientar estratégias de 

desenvolvimento em médio e longo prazo. 
 
2. Gerir, produzir e disseminar informação para oferecer suporte à pesquisa, à gestão estratégica 

e à tomada de decisão. 
 
3. Propiciar condições de trabalho motivadoras, promovendo o ingresso, retenção e 

desenvolvimento dos servidores nas carreiras e o relacionamento institucional com 
pesquisadores externos, bolsistas, terceirizados e estagiários. 

 
4. Aprimorar e integrar os processos e sistemas de gestão, assegurando a adequada execução das 

atividades administrativas e finalísticas do Ipea. 
 
5. Implementar ambientes de trabalho inteligentes e sustentáveis, em todas as unidades do Ipea. 
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6. Dar transparência ao orçamento, compartilhando a gestão com as demais áreas. 
 
Os projetos da DIDES para 2016-2017 por objetivo estratégico estão apresentados a seguir. Cabe 
observar que cada projeto pode contribuir para mais de um objetivo, apesar de na lista a seguir 
cada projeto ser apresentado apenas sob um objetivo. 
 
1) Elaborar e assessorar a elaboração de estudos prospectivos para orientar estratégias de 

desenvolvimento em médio e longo prazo.  
a) Implantação do Núcleo de Cenários e Estudos Prospectivos;  
b) Construção de cenários para o Brasil 2035;  
c) Construção de cenários para Ipea+50;  
d) Prospectiva latino-americana;  
e) Biblioteca do Século XXI;  
f) Estudos prospectivos em tributação. 

 
2) Gerir, produzir e disseminar informação para oferecer suporte à pesquisa, à gestão estratégica 

e à tomada de decisão.  
a) Modernização do Arquivo Central do Ipea;  
b) Integração e reforma do Ipeadata e demais bases públicas de dados;  
c) Modernização da biblioteca;  
d) Café do conhecimento;  
e) Elaboração de política de informação para o Ipea;  
f) Implantação do Núcleo de Inteligência;  
g) Ipea Gestão;  
h) Ipea Móvel. 

 
3) Propiciar condições de trabalho motivadoras, promovendo o ingresso, retenção e 

desenvolvimento de servidores nas carreiras e o relacionamento institucional com 
pesquisadores externos, bolsistas, terceirizados e estagiários.  
a) Ipea Tecnologia;  
b) Integração da Superintendência no RJ ao SIASS;  
c) Reestruturação de cargos e carreiras do Ipea;  
d) Elaboração de proposta de realização de concurso público; 

 
e) Regulamentação e elaboração de plano de incentivo à licença capacitação na modalidade 

intercâmbio técnico com outras organizações públicas;  
f) Regulamentação da capacitação de curta e média duração, inclusive pós-doutorado;  
g) Automatização do processo de Avaliação de Desempenho no Ipea; 

 
4) Aprimorar e integrar os processos e sistemas de gestão, assegurando a adequada execução das 

atividades administrativas e finalísticas do Ipea.  
a) Integração do conhecimento  
b) Manual de Orientação para fiscais de contrato/Termos de Acordo de Cooperação  
c) Regulamentação da aplicação de penalidades administrativas  
d) Implantação do Sistema Eletrônico Integrado - SEI  
e) Reestruturação do processo de gestão de acordos e termos de cooperação  
f) Reestruturação do processo de gestão de bolsas e auxílios financeiros  
g) Reorganização da TIC no Ipea 

 
5) Implementar ambientes de trabalho inteligentes e sustentáveis em todas as unidades do Ipea.  

a) Reforma do térreo e pavimentos do Edifício BNDES 
21 



                                                               Boletim  EXTRA  nº 03  de  16 de maio d e  2016 
 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2016 – 2017 
 
 

b) Aquisição de sede própria em Brasília 
 

c) Modernização da infraestrutura e integração dos sistemas de comunicação de dados, voz e 
imagem  

d) Aquisição de sede própria no RJ  
e) Sistema de Controle Eletrônico de Acesso de Pessoas nas dependências da unidade do  

IPEA-RJ  
6) Dar transparência ao orçamento, compartilhando a gestão com as demais áreas. 
 
Por sua vez, no levantamento das demandas da DINTE para o PDTI anterior (2015) foram 
relacionadas, além do COBRADI, 1) a 

 

3.1.3 DIEST - Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da 

Democracia 
 
A DIEST foi representada por Alexandre Samy. As oportunidades e desafios de TIC identificadas 
foram: 
 
1. IpeaJus tem escopo abrangente e ambicioso, envolvendo coleta de dados de andamento de 

processos judiciais trabalhistas, criminais, de juizados especiais e de falências de empresas, 
incluindo informações de vara, juizado e distribuição, bem como processo legislativo, podendo-
se generalizar para processos em geral. 

 
1.1. As técnicas utilizadas envolvem raspagem de dados de documentos, conversão de dados, 

processamento de linguagem natural e análise semântica.  
1.2. Primeira fase, já concluída, envolveu processos de falências. 

 
1.3. As ferramentas e o conhecimento foram também aplicados na análise da base de 

convênios da Caixa, feita em uma semana. 
 

1.4. Pretende-se que as bases de dados geradas pelo sistema sejam dinâmicas, atualizadas e 
não estáticas. 

 
1.5. A obtenção dos dados pode ser ampliada, com maior negociação com os órgãos. Atualmente, 

São Paulo informa dados de 10 milhões de processos em banco de dados. Em outros tribunais 

solicita-se por meio da Lei de Acesso à Informação, obtendo-se dados em diferentes formatos, 

de bancos de dados a PDFs. 
 

1.6. Para 2016 a prioridade são os dados de processos legislativos federais, para cálculo de 
indicadores institucionais, atividade partidária, concentração/dispersão de poder e disputa 
política. Possivelmente serão disponibilizados web services pelo Senado Federal ou 
Câmara dos Deputados. 

 
1.7. A ideia é publicar boletins conjunturais da política e do judiciário, de forma semelhante 

aos boletins macroeconômicos. Outras instituições já usam estatísticas de política e 
justiça. 

 
2. Software de estatística e econometria “EViews”: robôs nesse software foram substituídos por 

novos em Python, que é fácil e permite integração com o software “R”. A aquisição desse 
software não é prioritária, nem urgente. 

 
3. Será ainda avaliado se análises de microdados do IpeaJus podem resultar em indicadores a 

serem alimentados no IpeaData, possivelmente utilizando Pentaho, Python e R. 
 
4. Os cruzamentos de dados requerem a compatibilização de chaves. Por exemplo, as bases 

judiciais usam comarcas que podem representar mais de um município.  
5. A base de dados de defesa do consumidor provavelmente ficaria no IpeaJus. 
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6. Há gargalos e falhas na infraestrutura, com bancos de dados desligados por longo tempo. 
 
7. Nos servidores SAS/Stata, mostrar usuários utilizando e recursos consumidos por eles pode 

ajudar.  
8. Sistemas de gestão:  

8.1. Deve-se implantar processo eletrônico e desburocratizar, dentro da lei.  
8.2. Tais sistemas devem se integrar ao IpeaProjetos.  
8.3. No IpeaProjetos: 

 
8.3.1.Deve-se prevenir a manipulação de despesa. 8.3.2.Informar o custo real é importante. 

 
8.3.3.Corrigir distorções entre produtividade e pontuação, revendo nossos incentivos 

institucionais.  
8.3.4.É grande o benefício do sistema para a transparência. 

 
8.3.5.Os projetos registrados no Ipea Projetos poderiam estar na página do pesquisador na 

internet.  
9. Capacitações em tecnologia: 
 

9.1. A capacitação de outros pesquisadores nos robôs do IpeaJus talvez não seja o mais 
apropriado, pois é um conhecimento muito especializado.  

9.2. Curso de análise de dados de redes sociais está sendo conduzido por Eduardo Fiúza.  
9.3. Curso de Stata para todas as áreas é uma carência. 

 
10. A disponibilização de terminal Bloomberg na unidade do IPEA do Rio de Janeiro é importante 

para as pesquisas de Regulação (Gabriel Fiúza), “Mercado de Capitais e o Financiamento de 
Infraestrutura no Brasil”, entre outras. 

 
 

 

3.1.4 DIMAC - Diretoria de Estudos e Políticas Macroeconômicas:  
A DIMAC foi representada por Marco Antonio F. de H. Cavalcanti. As oportunidades e desafios de 
TIC identificadas foram: 
 
1. IpeaData: 
 

1.1. O sistema está em evolução. Melhorias no módulo gerente foram encerradas e novo 
consultor está realizando as demais. Para o bom andamento é essencial o ambiente de 
desenvolvimento remoto, com servidor virtual. Sem ele, os testes não podem ser feitos. 

 
1.2. A prioridade máxima é a conclusão dos testes de carga da planilha genérica para 

encerrarmos o contrato do software Troll com segurança.  
1.3. Testar e colocar em produção os robôs de ETL em algumas fontes de dados.  
1.4. Calculadora do IpeaData deve ser consertada. 

 
1.5. Consultores e bolsistas devem ter acesso inclusive à lista de variáveis, para poder ajudar.  

2. Avaliar continuidade do extrator de dados SISTN com pesquisador Bernardo Schetini. 
 
3. Aquisição do MATLAB não avançou pelo seu alto custo. Em 2012 adquiriu-se 10 licenças, mas 

apenas do Core, sem as toolboxes, que são essenciais. Há alternativas ao MATLAB, como o 

Octave (gratuito), bibliotecas em linguagem Python e Julia. Possivelmente, a alternativa em 
Python (http://scipy.org/) é a melhor. Mas, há custos de mudança e aprendizado. 
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4. A propósito, programa de capacitação tecnológica é importante e, possivelmente, deve 

envolver o Comitê Técnico de Gestão de Pessoas. 
 
5. A versão 7 do EViews atende à maior parte das necessidades em séries temporais. Avaliar sua 

atualização para a versão 9. 
 
6. Divulgar novamente a solução Ipea Nuvem e reavaliar por que DropBox e OneDrive foram 

bloqueados no início de 2015. Há normas do governo federal?  
7. O acesso remoto é muito importante e está demorando demais para ser implantado. 
 
8. Para se melhorar o acesso ao terminal Bloomberg, pode-se elaborar manual, divulgar catálogo 

e realizar treinamento, além de prover acesso remoto, se possível, especialmente para os 
pesquisadores do Ipea Rio.  

9. Em geral, as necessidades de hardware têm sido bem atendidas. 
 
10. Mas, servidor de microdados da PNAD/RAIS tem travado. Grupo de usuários tem reclamado. 

Pode-se definir lista de e-mail com usuários do servidor para que se comuniquem facilmente. 
Pode-se também prover uma lista de pesquisadores utilizando o servidor no momento. 

 
11. Sistemas de informação gerencial seriam excelentes, diminuindo o retrabalho e as informações 

inconsistentes. 
 
12. Quanto à integração do conhecimento, sugere-se a integração com grupos de testes externos. 
 

3.1.5 DINTE - Diretoria de Estudos, Relações Econômicas e Políticas Internacionais  
Não foi possível realizar reuniões específicas sobre o planejamento de tecnologia com a Diretoria 
de Estudos, Relações Econômicas e Políticas Internacionais - DINTE. No entanto, a área participou 
das reuniões do Comitê de TI que trataram do assunto. 
 
Também houve reuniões para tratar especialmente do planejamento da nova versão do Sistema de 

Levantamento de Ações e Recursos da Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 
– COBRADI, que será desenvolvido em cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação – ABC e 

que está descrito no tópico 4.1.14 – COBRADI: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento 

Internacional. 
 
Por sua vez, no levantamento das demandas da DINTE para o PDTI anterior (2015) foram 
relacionadas, além do COBRADI, 1) a criação de um banco de dados com matrizes insumo-produto 
dos países da América do Sul; 2) um questionário eletrônico, sem especificar para qual pesquisa; e 
3) a contratação das bases de dados CEIC Data e FDI Markets. 
 
 
3.1.6 DIRUR - Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais  
Não foi possível realizar reuniões específicas sobre o planejamento de tecnologia com a Diretoria 
de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - DIRUR. No entanto, a área participou das 
reuniões do Comitê de TI que trataram do assunto. 
 
Também cabe destacar os entendimentos relacionados especialmente ao planejamento do Portal do 

Desenvolvimento Territorial que, segundo o diretor, é um esforço fundamental para a diretoria. O 

projeto está descrito no tópico 4.1.11 – Portal do Desenvolvimento Territorial. 
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Por sua vez, no levantamento das demandas da DIRUR para o PDTI anterior (2015) foi relacionada 
apenas a continuidade do Ipea Projetos. 
 

 

3.1.7 DISET - Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e 

Infraestrutura:  
A DISET foi representada Flavia de Holanda Schmidt, Diretora-adjunta, e por Lucas Ferreira Mation. 
As oportunidades e desafios de TIC identificadas foram: 
 
1. Manter a capacidade computacional instalada e a atualização de versões dos servidores de 

softwares estatísticos (SAS, Stata, R) que hoje estão ótimos;  
2. Resolver os conflitos de concorrência no servidor SAS Workspace 1;  
3. É importante o acesso remoto (especialmente através da rede Ipea Colaboradores); 
 
4. Aquisição de uma licença de sistema operacional Apple para disponibilizar em máquina virtual, 

necessário para execução de software de pesquisa da área.  
5. Transferir conhecimento de construção de web surveys para pesquisadores;  
6. Resolver falhas na rede sem fio da área do gabinete da diretoria. 
 
7. Para realização de testes e prospecção de novas ferramentas é necessária autorização para 

instalação de programas e uma rede virtual de laboratório. 
 
8. Sistemas de informação gerencial são prioridade. Mas, sistemas não são suficientes para 

alcançar os resultados. Processos também precisam ser otimizados. 
 
9. Por exemplo, processo de avaliação de desempenho deve ser melhorado antes de implantar 

software para automatizá-lo.  
10. Sistema de gestão de bolsas é importante.  
11. Quanto ao sistema Ipea Projetos sugere-se:  

11.1. Alerta de e-mail para acompanhamento;  
11.2. Validar superalocação de pessoas; 

 
11.3. Gestão de Termos de Execução Descentralizada é menos importante. DISET só tem 

dois.  
11.4. Controle de autores das publicações é importante. 

 
11.5. Permitir justificar a data de finalização de um produto, com 

anotações/observações, em campo livre ou anexo.  
11.6. Upload em data diferente da planejada do produto.  

12. Ao menos no longo prazo, considerar maior uso de soluções em nuvem (cloud). 
 
13. Avaliar em mais detalhes, a infraestrutura de pesquisa do instituto de pesquisa DWI na 

Alemanha, especialmente envolvendo serviços de TIC e biblioteca. 
 

 

3.1.8 DISOC - Diretoria de Estudos e Políticas Sociais:  
A DISOC foi representada por Luis Claudio Kubota e Matheus Stivali. As oportunidades e desafios de 
TIC identificadas foram: 
 
1. Quanto às bases de dados de pesquisa, acredita ser necessária a centralização, para se evitar a 

proliferação e para se reutilizar, diminuindo o retrabalho para a maioria das demandas. Essa opinião 

é compartilhada por Fábio Vaz, consultado antes da reunião. 
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2. Em caso de baixa capacidade na conexão de internet, adotar plano de contingência que, por 

exemplo, bloqueie temporariamente serviços menos prioritários, como a visualização de 
vídeos. 

 
3. Softwares estatísticos são essenciais para NINSOC e Joana no Rio. Outras necessidades podem 

ser levantadas com eles. 
 
4. Acesso remoto é importante. Configurar ativação remota de desktop suspenso. Comunicar à 

casa. 
 
5. Ampliar o uso da Sala de Sigilo, conseguindo mais bases de dados. Algumas possibilidades são 

acordos com Fundação Lemann (Paulo/DISET), INEP (Aguinaldo), Saúde (Mais Médicos) 
(Roberta) e Previdência e Tesouro, para cruzamento com dados demográficos do Ipea. 

 
6. Se licenças SAS não forem perpétuas, preparar-se para substituí-lo, em boa parte com SQL 

Server e Pandas - Python Data Analysis Library (http://pandas.pydata.org/ e http://scipy.org/). 
 
 

 

3.1.9 Demais órgãos seccionais  
Como mencionamos anteriormente, os órgãos seccionais do Ipea são os enumerados a seguir. Esses 
órgãos são subordinados ao Presidente. 
 
1. Procuradoria Federal (PROFE) (DAS 101.4)  
2. Auditoria Interna (AUDIN) (DAS 101.3)  
3. Ouvidoria (OUVID) (DAS 101.3)  
4. Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES) (DAS 101.5) 
 
Com exceção da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DIDES), não foi possível realizar 
reuniões específicas sobre o planejamento de tecnologia com os demais órgãos seccionais. 
Também não foram identificadas demandas dos referidos órgãos no levantamento de demandas 
para o PDTI anterior (2015). 
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3.2 Resultados do PDTI anterior (2015) 
 

Item 
 

Planejado 
 

Autorizado 
 

Executado Situação     
           

 Custos continuados:         
           

 Contrato Infovia – Serpro 59.400,00  52.800,00 52.800,00 Executado. 
          
 Contrato comunicação de       2 Executado. 
 
dados - Intelig 

 1.000.000,00  699.599,80  699.599,80  
         

           

 Contrato de Impressão - 
186.900,00 

 
438.808,08 

3 Executado. 
 
Brasília (Simpress) 

 438.808,08  
         

           

          Executado. 

 SOPHIA - gestão de biblioteca - 
 24.000,00 

 
65.140,00  16.050,00 

Desligamento do 
 
suporte e manutenção (PrimaSoft) 

 
sistema anterior ainda         

          pendente. 
           

 ASI - modulos de patrimonio,        Executado. 

 almoxarifado, compras e contratos - 264.000,00  181.636,68 135.073,68  
 suporte e manutenção (LinkData)         
           

          Executado. Licenças 

 Contrato SAS (Tech Solutions)  351.024,00  886.586,96  886.586,96 definitivas/perpétuas 

          adquiridas. 
         

 Subtotal de custos continuados: 1.885.324,00  2.324.571,52 2.228.918,52  
           

 Novos projetos:         
           

 Novos Projetos - Infraestrutura de         
 TIC:         
           

 Atualização de 50% dos        Adiado para 2016, mas 

 sistemas de videoconferência (10  210.000,00  0,00  0,00 redimensionado para 

 terminais, 10 projetores e MCU)        minimizar custos. 
           

 
Implantação do Sistema de 

       Adiado para 2016, mas 
 

600.000,00 
 

0,00 0,00 redesenhado para  
VoIP 

 
        

minimizar custos.           

           

 *Substituição de 50%  

160.000,00 

 

61.275,00 

 

61.275,00 

Executado 
    

parcialmente. Foram  notebooks (40)    
         

          adquiridas apenas 15 
           

           
2 Valor a confirmar.

 
 

3 Idem.
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         das 40 unidades 
         planejadas. 
          

 Atualização de discos e        Adiado para 2016. 
 conectividade dos servidores de 108.000,00 0,00 0,00   
 rede - chassis e lâminas         
          

         Cancelado. 
 Contratação de até 6  

48.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 Necessidade será 
 servidores de rede de baixo custo     atendida por 
         infraestrutura atual. 
          

 Substituição dos switches fibre- 70.000,00 0,00 0,00  Adiado para 2016. 
 channel com 9 anos de uso         
          

 Contratação de serviço de        Adiado para 2016. 
 manutenção dos sistemas de no-  80.000,00  0,00  0,00   
 break de Brasília         
          

 Contratação de sistemas contra        Adiado para 2016. 
 incêndio e de monitoramento 283.400,00 0,00 0,00   
 ambiental para o datacenter         
          

         Cancelado. A 

         atualização do Vsphere 

         5.5 para 6.0 não traz 

         muitos avanços, apesar 

         do alto custo, e 

 
Atualização dos softwares de 

       podemos esperar 
  200.000,00  0,00  0,00  

versão mais avançada.  virtualização de servidores     
        

Enquanto isso estamos          

         estudando soluções 

         livres (OpenStack), 

         muito utilizadas por 

         provedores de serviços 

         de nuvem no mundo. 
          

 Contratação de software para        Cancelado. O serviço 
 implantação de projeto piloto de 150.000,00 0,00 0,00  será implantado sem 

 acesso remoto à rede        novas compras. 
       

 Contratação de serviço de 
 480.000,00  0,00  0,00 

 Adiado para 2016. 
 suporte ao usuário   
         

          

 Contratação de serviço de - 0,00 0,00  Adiado para 2016. 
 suporte a infraestrutura 24x7         
       

 Subtotal Infraestrutura de TIC  2.389.400,00  61.275,00  61.275,00   
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 Novos Projetos - Softwares         
          

         Suspenso. Em análise 

         sobre a efetiva 

 Contratação de softwares para 
 120.000,00  0,00  0,00 

 necessidade, 
 

administração e gestão - tarifação 
 

dependendo da         

         solução de VoIp que 

         será implantada. 
          

         Executado 

         parcialmente. 17 

         licenças de Stata foram 

         adquiridas. Outras 

 
Contratação de softwares 

       necessidades incluiam 
 

212.000,00 67.979,60 67.979,60 
 

Revolution R  
científicos 

 
        

Enterprise, ToolBoxes          

         do MATLAB e EVIEWS, 

         não adquiridos. Note 

         que SAS é um item a 

         parte já listado. 
          

 Contratação de software de  
165.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 Adiado para 2016 com 

 desenvolvimento e infraestrutura     reformulações. 
          

 Subtotal Novos Projetos - Softwares 497.000,00 67.979,60 67.979,60   
          

 Novos Projetos - Sistemas de         
 Informação         
          

 Projeto contratação de serviços        Adiado para 2016, 

 de desenvolvimento - núcleo de 360.000,00 0,00 0,00  possivelmente com 

 apoio        reformulações. 
          

 Subtotal Novos Projetos - Sistemas  
360.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

  
 de Informação      
         

          

 Subtotal novos projetos: 3.246.400,00 129.254,60 129.254,60   
       

 Subtotal de custos continuados:  1.885.324,00  2.324.571,52  2.228.918,52   
          

 Total Geral 5.131.724,00 2.453.826,12 2.358.173,12   
          
     48% do planejado  96% do autorizado   
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4  Formulação estratégica 
 
Neste tópico, em primeiro lugar, delineamos os projetos estratégicos definidos pelo Comitê de TI 

para o PDTI 2016-2017, descrevendo seu objetivo, justificativa, metodologia e estimativa de 

investimento. Em seguida apresentamos um resumo do alinhamento estratégico deste PDTI, ou seja, 

um mapa das contribuições dos projetos aos objetivos estratégicos, tanto do Plano Estratégico do 

Ipea, quanto da EGD. Em sequência, apresentamos o orçamento geral, incluindo projetos e serviços 

continuados de TIC. Por fim, apresentamos as alternativas que não foram priorizadas para o período 

2016-2017. 
 
 

 

4.1 Delineamento dos Projetos Estratégicos PDTI 2016-2017: 
 

4.1.1 Ipea Gestão: visão integrada da gestão do Ipea  
4.1.1.1 Objetivo:  
Dar transparência e uma visão integrada sobre a gestão do Ipea e prover agilidade e eficiência à 
consulta de informações sobre a gestão da instituição à presidência e a todos os diretores, 

coordenadores, demais gerentes e todos os servidores do Ipea. Com informações gerenciais 
atualizadas e facilmente disponíveis, devemos obter ganhos na tomada de decisões, na alocação 

dos recursos e, principalmente, no alcance dos objetivos estratégicos. 
 
O escopo da solução preliminarmente identificado está ilustrado a seguir. 
 
 

 Estratégia  

 
 

Projetos 

 
 

Pessoas 

Relacionamentos 

Institucionais   

Diárias e 
 
 

Bolsas 

 
 

Orçamento, 

Passagens Finanças e Custos 
 

 

Patrimônio e 
TIC Contratos 

Almoxarifado 

 

Editorial 
Gestão de Serviços 
Processos (e-Pedidos)  

 
Figura 5 - Escopo preliminar do Ipea Gestão. 
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Como o Ipea integra os diversos “sistemas estruturadores” que organizam as atividades auxiliares da 

Administração Pública Federal – APF
4
, ele está sujeito às determinações dos órgãos centrais desses 

sistemas que, por sua vez, determinam a utilização de determinados sistemas de informação, como o 

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI
5
, o Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP
6
, o Sistema de Gestão de Pessoas do Governo 

Federal - SIGEPE, “que está sendo desenvolvido em substituição ao Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos, o SIAPE”
7
, entre outros. 

 
Assim, o Ipea Gestão deve também atender à necessidade de integração com os diversos sistemas de 

informação citados. Além desses sistemas, podem haver outros, de instituições com as quais o Ipea tenha 

relacionamento, e com os quais seja importante a integração com o Ipea Gestão. Por exemplo, 

recentemente o Ipea tem necessitado de informações do Sistema de Informações Gerenciais de 

Acompanhamento de Projetos (SIGAP) da Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
8
. Assim, o escopo do 

Ipea Gestão pode ser representado de forma ampliada, envolvendo essas diversas integrações, como 

representado na figura a seguir. 
 
 
 

SIAFI 
 
 Ipea Gestão  

SIOP 
Estratégia  

  

Projetos Pessoas 
Relacionamentos 

Institucionais   

Diárias e 
Bolsas Orçamento 

Passagens   

SIGEPE  Patrimônio e 

TIC 
Contratos 

Almoxarifado   

Editorial 
Gestão de 

Serviços 

Processos (e-Pedidos) 
 

 
SIAPE 

 
 
 

 
Figura 6 - Escopo ampliado do Ipea Gestão, envolvendo as integrações com os sistemas de informação do Governo 
Federal. 
 
 
4
 Como estabelece o artigo 30 do Decreto Lei 200 de 25/02/1967 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm#art30). Os diversos sistemas 
estruturadores (organizações, não softwares) são enumerados no Decreto 6.712 de 24/12/2008 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6712.htm). 
5 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/siafi  
6 https://www.siop.planejamento.gov.br/siop/  
7 https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/web/portal-publico-sigepe/portal-do-servidor-
apresentacao 
8 http://www.abc.gov.br/sigap/ 
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4.1.1.2 Justificativa:  
Atualmente, as informações sobre os diversos aspectos da gestão do Ipea estão dispersas em 

diferentes sistemas ou mesmo em documentos ou planilhas feitas manualmente, restritas aos 

departamentos responsáveis e que se tornam rapidamente desatualizadas. Muito esforço é 

dedicado à redação de relatórios gerenciais a partir da extração de dados de diferentes sistemas de 

informação e composição com outros dados não registrados em nenhum sistema. Em geral, esse 

processo é demorado, os relatórios estão sujeitos a erros por serem feitos manualmente, o acesso 

aos relatórios está restrito àqueles que os receberam por e-mail, em alguns casos há pouca clareza 

sobre o processo de construção e sobre as fontes de informação desses relatórios e não há 

repositório gerenciado onde se possa encontra-los facilmente. 
 
4.1.1.3 Metodologia:  
O projeto envolve a construção de uma solução que representa um ponto central de informações 
gerenciais atualizadas, extraindo dados dos diversos sistemas de informação existentes ou a 
desenvolver. Para tanto, será necessário: 

� Integrar alguns sistemas existentes;
 

 

� Solucionar conflitos de nomenclatura e de dados entre os sistemas;  

� Ampliar e adequar sistemas existentes;  

� Construir novos sistemas ou implantar sistemas disponíveis no mercado, abertos ou fechados, e, 
possivelmente, customizá-los;

 
 

� Utilizar ferramentas de consulta flexíveis e personalizadas, que permitam cruzamento e exportação 
de dados e impressão de relatórios.

 

 
O processo de construção de softwares requer envolvimento intenso dos profissionais das diversas 
áreas envolvidas. Para o detalhamento das diversas funcionalidades, será preciso contar com a 

dedicação de representantes das diretorias finalísticas e das áreas de pessoas, finanças, estratégia, 

gestão de projetos, bolsas, diárias e passagens, compras, contratos, por exemplo. 
 
Por sua vez, as atividades técnicas serão realizadas em parte por equipe própria da CGTIC, mas será 
necessária a contratação de serviços de terceiros para se alcançar todo o escopo pretendido do 
projeto. 
 
4.1.1.4 Investimento estimado:  
Serviços terceirizados: R$1.300.000,00 
 
Ferramentas de desenvolvimento de software: R$ 150.000,00 
 
Total: R$ 1.450.000,00 
 
 
4.1.2 Integração do Conhecimento  
4.1.2.1 Objetivo:  
Facilitar a busca e utilização, pelos públicos interno e externo, do conhecimento produzido pelo Ipea, 

criando soluções inovadoras e integradas. Realizar a efetiva gestão da informação, eliminando 

duplicidades e retrabalho e minimizando perda de conhecimento. Implantar a “arquitetura da 

informação” que “consiste no design de ambientes informacionais compartilhados e resistentes à 

entropia, que vem a ser o estado de desordem natural de  qualquer sistema, na ausência de uma força  
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organizadora”. Reduzir o esforço e o custo de se manter a atual estrutura tecnológica. 
 
4.1.2.2 Justificativa:  
Atualmente, para se encontrar o conteúdo do Ipea é preciso pesquisar em múltiplos repositórios e 

ferramentas. O ambiente atual é complexo de se utilizar e de se manter, causando também sua 

desatualização (ex.: portal). Há retrabalho no processo de classificação e registro de parte dos 

documentos, gerando múltiplos registros de um mesmo documento em diferentes repositórios, 

enquanto outra parte não é gerida devidamente, com alto risco de perda. Algumas das ferramentas 

estão desatualizadas e desorganizadas e não oferecem pesquisa textual completa e não há uma 

coerência na arquitetura da informação dessas ferramentas. 
 
4.1.2.3 Metodologia:  
Redesenho de processos, reorganização administrativa, prospecção e implantação de boas práticas e 
soluções tecnológicas, desenvolvimento de sistemas e de integrações entre soluções. 
 
4.1.2.4 Investimento estimado:  
Serviços terceirizados de manutenção, desenvolvimento e integração de sistemas: R$ 500.000,00 
 
 

 

4.1.3 Ipea Móvel  
4.1.3.1 Objetivo:  
Ampliar a divulgação e o consumo do conteúdo produzido pelo Ipea, em função do aumento do uso 

de dispositivos móveis para acesso à internet. Permitir a colaboração, especialmente o 

compartilhamento de arquivos, entre colaboradores da instituição e profissionais externos, como 

pesquisadores associados ou servidores públicos de outros órgãos participantes de projetos em 

parceria. Ampliar o acesso pelos colaboradores do Ipea aos recursos tecnológicos da instituição 

quando em deslocamentos, reuniões externas ou em trabalho remoto. 
 
4.1.3.2 Justificativa:  
Atualmente, as pessoas utilizam cada vez dispositivos móveis (tablets, phablets e smartphones) para 

acessar conteúdo disponível na Internet. Para atender à essa demanda da sociedade, os produtores 

de conteúdo digital, como o Ipea, devem adaptar seus serviços para visualização nesses dispositivos, 

mantendo seu dever de publicidade e transparência. Por outro lado, o Ipea tem historicamente e 

cada vez mais realizado projetos de assessoria ou em parceria com outros órgãos públicos ou 

instituições, exigindo ferramentas de compartilhamento de arquivos ou produção colaborativa. 

Adicionalmente, é crescente a demanda dos colaboradores do Ipea e especialmente de 

pesquisadores associados e bolsistas por acesso remoto aos recursos tecnológicos da instituição, seja 

por necessidade de deslocamento, seja por trabalho remoto. 
 
4.1.3.3 Metodologia:  
O projeto envolve a entrega de soluções que ampliem a mobilidade, ou seja, o uso em qualquer 
localização e em qualquer dispositivo, do conteúdo digital e dos serviços de 
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tecnologia da informação e comunicação do Ipea, tanto para o público interno, quanto para o público 
externo, no que couber. 
 
Assim, o projeto requer a prospecção de soluções; capacitação das equipes de TIC nas novas soluções; 
implantação; desenvolvimento de integrações e de softwares próprios; capacitação da equipe de 
atendimento ao usuário; documentação, divulgação e treinamento dos usuários. 
 
4.1.3.4 Investimento estimado:  
Serviços terceirizados de implantação, desenvolvimento e integração de softwares (Portal móvel, Ipea 
App, integração do PABX, etc.): R$ 300.000,00 
 
 

 

4.1.4 Ipea Tecnologia  
4.1.4.1 Objetivo:  
Ampliar a adoção de tecnologias e o consequente impacto na produtividade e na inovação na gestão e 
na produção de estudos e pesquisas. 
 
4.1.4.2 Justificativa:  
O processo de adoção de tecnologias não se encerra com sua aquisição ou instalação. Os benefícios 

esperados são colhidos pela instituição apenas com o uso apropriado das soluções, o que requer 

capacitação de pessoas. Muito já foi investido em tecnologia e muito mais será investido. Porém, 
observamos lacunas significativas na capacitação que inibem o uso das ferramentas e os consequentes 

ganhos de produtividade e inovação. 
 
4.1.4.3 Metodologia:  
O projeto envolve a preparação de treinamentos, além da redação de manuais e outros documentos e 
meios de disseminação do conhecimento em tecnologia. 
 
O projeto deve envolver as seguintes etapas: 
 
1) Revisão das lacunas de conhecimento 
2) Priorização das capacitações 
3) Elaboração de material de treinamento 
4) Execução das capacitações, com instrutores próprios ou contratados 
5) Redação de dicas rápidas em tecnologia 
6) Redação de artigos para base de conhecimento em tecnologia 
7) Redação de artigos e conteúdo multimídia para Café do Conhecimento 
 
 
4.1.4.4 Investimento estimado:  
Estimativa de custos com instrutores próprios: R$ 100.000,00 
 
Estimativa de custos com instrutores externos: R$ 200.000,00 
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4.1.5 Reorganização da TIC no Ipea 

  
4.1.5.1 Objetivo:  
Aumentar a capacidade em manutenção, desenvolvimento e integração de sistemas. Garantir o 
alinhamento, em busca de sinergias, entre a equipe central de TIC, representada pela CGTIC, e as 
equipes de TIC distribuídas em outras unidades do Ipea. Garantir o alinhamento estratégico dos 
esforços em projetos da TIC Estendida (TIC Central e TIC Distribuída). 
 
4.1.5.2 Justificativa:  
Nos últimos anos a equipe própria de manutenção, desenvolvimento e integração de sistemas tem 
sido reduzida pela aposentadoria, evasão, remoção ou licenciamento de servidores. Além disso, não 
houve investimento da instituição na contratação de serviços terceirizados. 
 
Enquanto a capacidade em sistemas era reduzida, as demandas por tais serviços cresciam. Ao mesmo 
tempo, diversas unidades do Ipea lançaram iniciativas próprias de desenvolvimento de suas soluções 

de TIC. Com o tempo, a demanda reprimida chegou a nível crítico e ficaram evidentes as carências de 

integração entre os sistemas e a complexidade das múltiplas tecnologias empregadas. 
 
4.1.5.3 Metodologia:  
A execução desse projeto envolve as seguintes ações: 
 
� Avaliação da situação atual, preferencialmente com apoio de consultoria especializada;  
� Pesquisa de soluções de outras instituições (benchmarking);  
� Prospecção de tecnologias, especialmente inovação em ferramentas de desenvolvimento de 

sistemas e redução da complexidade tecnológica atual;  
� Adoção de boas práticas de gestão e redesenho de processos, especialmente em gestão de 

sistemas, mas também relacionamento com o usuário e infraestrutura e operações (I&O);  
� Novos processos que garantam a sinergia da TIC Estendida (TIC Central e TIC Distribuída);  
� Reorganização administrativa, possivelmente envolvendo o redesenho da estrutura 

organizacional e a redistribuição das equipes, com o objetivo de ampliação da capacidade em 
desenvolvimento e manutenção de sistemas.  

� Realização de concurso público;  
� Capacitação;  
� Contratação de serviços de TIC (serviços de desenvolvimento e manutenção de software, 

serviços de suporte ao usuário e de operação da infraestrutura 24x7, além dos especificados 
em projetos específicos);  

� Dar continuidade e avançar nos processos de Governança de TIC, especialmente na 
elaboração do Plano Diretor de TIC, com um Comitê de TIC atuante; 
 

 
4.1.5.4 Investimento estimado:  
� Novas vagas de concurso público (não informado pois não impacta orçamento discricionário)  
� Contratação de serviços de TIC (suporte ao usuário e à infraestrutura 24x7): R$ 600.000,00 

 
� Capacitação da equipe de TIC do Ipea: R$ 50.000,00.  

(Obs.: outros custos relacionados já foram enumerados nos projetos Ipea Tecnologia, Ipea Gestão e 
Integração do Conhecimento.) 
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4.1.6 Modernização da infraestrutura de TIC e integração dos sistemas de comunicação 

de dados, voz e imagem  
4.1.6.1 Objetivo:  
Aumentar a disponibilidade, segurança, mobilidade e integração dos serviços de tecnologia da 
informação e comunicação de dados, voz e imagem do Ipea, bem como prover o suporte a novos 
serviços. 

 
Podemos entender o projeto em dois aspectos. No aspecto geral, o projeto envolve investimentos na 

melhoria da capacidade e segurança da infraestrutura de TIC, incluindo a migração para datacenter 

mais seguro, a implantação de serviços redundantes usando as estruturas do Ipea Brasília, do Ipea 

Rio e da SOF, a redundância de links de Internet e investimentos em nobreaks e sistemas de backup. 

Em seu aspecto especial, será realizada a integração das redes de telefonia e de comunicação de 

dados, ampliando a capacidade da comunicação de voz, atualmente muito restrita, e possibilitando 

novos serviços. 
 
4.1.6.2 Justificativa:  
A produção de todos os colaboradores do Ipea depende intensamente do uso de tecnologia. Esse 
uso será intensificado com a oferta de novos serviços a partir da integração da comunicação de voz e 

imagem à comunicação de dados e a partir do uso cada vez maior de dispositivos móveis. Assim, é 
preciso investir na infraestrutura para suportar os novos serviços e para minimizar os riscos de 

interrupção e de segurança. 
 
4.1.6.3 Metodologia:  
O projeto envolve a prospecção e avaliação de novos produtos, serviços e fornecedores, o processo 
de licitação e contratação, buscando a economicidade e todas as atividades de implantação dos 

novos serviços, como configuração, migração, instalação, documentação, treinamento de usuários e 

atendimento. O projeto exige especial colaboração com as áreas de telefonia e manutenção predial. 
 
4.1.6.4 Investimento estimado:  

 Atualização de discos e conectividade dos servidores de rede - chassis 
e lâminas 

R$ 171.000,00 
 
 Substituição dos switches fibre-channel com 9 anos de uso. R$ 110.833,32 
 

 Terminais de telefonia VoIP (250 terminais IP para atender à demanda 
de ramais novos) 

R$ 237.500,00 
 
 Contratação de sistemas contra incêndio e de monitoramento 
ambiental para o datacenter 

R$ 52.883,32 
 
 No break Ipea Brasília R$ 200.000,00 
 

 Manutenção do storage NetApp R$ 50.000,00 
 

 Manutenção do serviço de gravação de vídeo digital (ASCOM) R$ 0,00 
  

 Manutenção e expansão dos equipamentos de videoconferência R$ 100.000,00 
 

 Total R$ 922.216,64 
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4.1.7 Tecnologia em Pesquisa  
4.1.7.1 Objetivo:  
O objetivo do projeto é garantir a disponibilidade, o uso, a atualização e a inovação das ferramentas 
de análise de dados quantitativos e qualitativos, necessárias aos estudos e pesquisas realizados pela 
instituição através das seguintes ações, entre outras: 
 
� Manutenção dos servidores compartilhados SAS/STATA/R e solução dos conflitos de 

concorrência;  
� Estabelecimento de um canal de comunicação da comunidade de usuários dos servidores 

compartilhados;  
� Terminal Bloomberg no Ipea Rio de Janeiro (DIEST, DIMAC) (R$96.000/ano);  
� Atualização do EVIEWS da versão 7 para a versão 9. No PDTI anterior, a DIMAC solicitou a 

renovação, porém com redução do número de licenças de 20 para 10. Para a DIEST, a 
aquisição desse software não é prioritária, nem urgente.)  

� Aquisição de Toolboxes MATLAB (core já adquirido) (DIMAC) ou de alternativas, inclusive 
livres, de bibliotecas em linguagem Python e Julia. Possivelmente, a alternativa em Python 
(http://scipy.org/) é a melhor, segundo a DIMAC.  

� Novos usos do NVivo e Atlas TI (sem mais despesas).  
� Ainda não foi esclarecido com a DINTE se continuará a necessitar das assinaturas das bases 

de dados CEIC Data e FDI Markets, mencionadas no PDTI anterior (2015).  
� Ainda não foi esclarecido com a ASTEC se continua a necessitar dos softwares MatLab e 

Revolution R Enterprise, mencionadas no PDTI anterior (2015). 
 
4.1.7.2 Justificativa:  
A realização de estudos e pesquisas é essencial para o cumprimento da missão do Ipea e parte 
significativa dos estudos e pesquisas depende das ferramentas de análise de dados. 
 
4.1.7.3 Metodologia:  
O projeto envolve a prospecção e avaliação de novos produtos, serviços e fornecedores, o processo 
de licitação e contratação e a comparação de alternativas. 
 
4.1.7.4 Investimento estimado:  
Considerando-se a estimativa do PDTI anterior de R$200.000, não realizada, e acrescentando-se a 
estimativa para a implantação da Bloomberg no Rio de Janeiro, totalizamos R$392.000. 
 
 

 

4.1.8 Processo Eletrônico Nacional  
4.1.8.1 Objetivo:  
Implantação no Ipea de uma solução de processo eletrônico que permita o trâmite de documentos 

digitais entre as unidades da instituição e entre o Ipea e outros órgãos e que seja aderente aos 

padrões adotados pelo projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN) que “é uma iniciativa conjunta de 

órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública para a construção de uma 

infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico.” (Secretaria de Tecnologia da 

Informação - STI/MPOG, 2015) 
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4.1.8.2 Justificativa:  
O atual sistema de protocolo do Ipea não permite o trâmite de documentos digitais, mas apenas o 
registro do trâmite de documentos impressos. Assim, ainda é necessário o processo em papel. Além 
disso, a plataforma do atual sistema é obsoleta e com alto índice de defeitos. 
 

Por outro lado, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão determinou aos órgãos federais a adoção de sistema compatível com os padrões do 

Processo Eletrônico Nacional, projeto que “visa a obtenção de substanciais melhorias no 

desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, 

satisfação do público usuário e redução de custos.” (Secretaria de Tecnologia da Informação - 

STI/MPOG, 2015) 
 
Também está sendo oferecida a todos os órgãos uma solução, o “Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI)”, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e “que permite a produção, 

edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema. Proporciona a virtualização 

de processos e documentos, permitindo a atuação simultânea de várias unidades, ainda que 

distantes fisicamente, em um mesmo processo, reduzindo o tempo de realização das atividades.” 

(Secretaria de Tecnologia da Informação - STI/MPOG, 2015) 
 
4.1.8.3 Metodologia:  
A implantação do sistema envolverá principalmente as diversas unidades da instituição para a 
definição de seus parâmetros de funcionamento, tipos de processos, autorizações de acesso e 
política de transição do processo em papel e do atual sistema de protocolo para o novo software. 
Além disso, a equipe de tecnologia precisará testar e implantar o novo software. 
 
4.1.8.4 Investimento estimado:  
Investimento estimado em serviços de software necessários à customização, desenvolvimento das 
lacunas, testes, configuração, migração de dados e capacitação de usuários: R$500.000,00. 
 
4.1.9 Sistema de Avaliação de Desempenho  
4.1.9.1 Objetivo:  
“Mapear e propor melhorias nos processos de gestão de desempenho e de gestão por competências 
do Ipea, bem como elaborar os documentos necessários para a contratação, em conformidade com a 
legislação vigente, de sistema informatizado para suportar esses processos, de forma integrada.” 
(Neto, 2016) 
 
4.1.9.2 Justificativa:  
“Facilitar as atividades de desenvolvimento/manutenção do sistema, resolvendo complicações 
técnicas atualmente existentes, e diminuir a dependência a componentes de risco; Aperfeiçoar o 
sistema de controle e registro de atividades e a documentação de rotinas e procedimentos.”  
(Neto, 2016) 
 
4.1.9.3 Metodologia:  

- “Mapear a legislação pertinente;  
- Elaborar Termo de Referência para contratação da empresa/consultor individual;  
- Apresentar e discutir no Comitê Técnico de Gestão de Pessoas;  
- Apresentar no BID para aprovação de liberação de recursos financeiros;  
- Encaminhar processo para licitação.” (Neto, 2016) 
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4.1.9.4 Investimento estimado:  
R$ 250.000,00 (Neto, 2016) 
 
 
4.1.10 Ipea Data: integração e reforma do ipeadata e demais bases públicas de dados  
4.1.10.1  Objetivo:  
“Permitir a integração de diversas bases de dados, em diversos formatos, disponíveis no Ipea.” 
(Guedes, 2015) 
 
4.1.10.2  Justificativa:  
“O Ipea, por suas próprias características, possui diversas bases de dados com grande parte dos 
dados em comum. Entretanto, mesmo com esta parte comum, observa-se frequentemente um 
grande retrabalho e grandes dificuldades para diversas análises com dados de fontes diferentes.” 
(Guedes, 2015) 
 
4.1.10.3  Metodologia:  
“Estudar os dados e suas relações; determinar os tipos de dados mais utilizados pelos pesquisadores; 
estudar a melhor forma de armazená-los de forma a permitir sua fácil utilização pelos pesquisadores 
e público em geral. A base do Ipeadata, por suas características, será tomada por ponto de partida.” 
(Guedes, 2015) 
 
4.1.10.4  Investimento estimado:  
O investimento total do projeto, incluindo aquele não relacionado diretamente à tecnologia da 
informação, está estimado em R$300.000,00. (Guedes, 2015) 
 
 
4.1.11 Portal do Desenvolvimento Territorial  
4.1.11.1  Objetivo:  
“A pesquisa tem o intuito de realizar diversas avaliações de políticas públicas de cunho territorial. O 
tema central do trabalho situa-se entre o desenvolvimento regional e urbano, entendido aqui no seu 

sentido mais amplo, que envolve a perspectiva regional, metropolitana, urbana e as diversas 
relações e interações que se dão no território; as políticas públicas e a ação estatal; e as (novas) 

tecnologias de informação e comunicação.” (Costa, 2016) 
 
4.1.11.2  Justificativa:  
“O esforço que ora vem sendo desenvolvido pela Dirur/IPEA é, portanto, este de contribuir para 

ampliar o escopo e alcance da avaliação do conjunto de instrumentos devotados às políticas 

territoriais. Persegue-se o objetivo de produzir um conjunto sistemático de insumos críticos e de 

elementos de apoio à modelagem de um sistema integrado de monitoramento e avaliação 

permanente de tais políticas, com caráter permanente no tempo e passível de comparabilidade 

entre as distintas experiências.” (Costa, 2016) 
 
4.1.11.3  Metodologia:  
“Além de análises descritivas de várias políticas publicas de cunho urbano e regional, pretende-se 
implementar avaliações que se orientarão por eixos, que podem ser enquadrados 
esquematicamente nos seguintes níveis de avaliação: (i) Avaliação da eficácia ; (ii) Avaliação da 
eficiência ; (iii) Pesquisa  qualitativa  para  esclarecer  pontos  ou  resultados  obscuros nas pesquisas 
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qualitativas anteriores e investigar questões em que os dados quantitativos disponíveis são 
insuficientes; (iv) Avaliação (ex ante e ex post) de impacto de políticas territoriais sobre a redução das 
disparidades regionais (econômicas e sociais).” (Costa, 2016) 
 
4.1.11.4  Investimento estimado:  
O investimento total do projeto, incluindo aquele não relacionado diretamente à tecnologia da 
informação, está estimado em R$ 295.023,66. (Costa, 2016) 
 
O investimento estimado em tecnologia da informação é de R$ 172.800,00. 
 
 
4.1.12 Mapa das Organizações da Sociedade Civil – OSCs: aprimoramento, novas 

funcionalidades e integração de bases  
4.1.12.1  Objetivo:  
Este projeto tem o objetivo de “Levar adiante cooperação com a Secretaria Geral da 
 
Presidência da República para aprimorar e consolidar o Mapa das Organizações da Sociedade Civil 
(hospedado e gerido pelo Ipea) (...). Este MAPA será utilizado como uma das fontes oficiais de 
divulgação das atividades desenvolvidas entre OSCs e governo federal, com previsão na lei 
13019/2014.” (Lopes Junior, 2016) 
 
4.1.12.2  Justificativa:  
“É preciso um instrumento de transparência da cooperação Estado/OSCs. Este MAPA permitirá o 

controle da população sobre os montantes de recursos destinados a cada OSC pelo poder público 

federal e acessar informações sobre a própria organização. Ao incorporar outras funcionalidades, o 

MAPA será fonte relevante de consulta das próprias OSCs para formularem novos projetos. Como 

fonte de informações sistemáticas e atualizadas, o MAPA incentivará novas pesquisa no sobre o 

tema.” (Lopes Junior, 2016) 
 
4.1.12.3  Metodologia:  
“O projeto será executado por meio de cooperação entre equipes dos Ipeamapas, Ipeadata e 
 
CGTI. Um dos principais objetivos deste projeto é permitir, ao aprimorar e ampliar o volume de 
dados sobre OSCs disponibilizados no mapa, integrar outras bases de dados já disponíveis no  
Ipea e permitir consultar mais amplas aos usuários.” (Lopes Junior, 2016) 
 
4.1.12.4  Investimento estimado:  
O investimento total do projeto, incluindo aquele não relacionado diretamente à tecnologia da 
informação, está estimado em R$1.504.000,00. (Lopes Junior, 2016) 
 
O investimento estimado em tecnologia da informação é de R$ 1.000.000,00. 
 
 
4.1.13 Ipea Jus: Construção e desenvolvimento de um sistema público de informações 

relativas à estrutura e o desempenho do Sistema de Justiça no Brasil  
4.1.13.1  Objetivo:  
O IpeaJus tem como objetivo construção, desenvolvimento e manutenção de um serviço interno de 
produção de informações sobre o Sistema de Justiça no Brasil – baseado em métodos de “raspagem” 
de  dados  semiestruturados  e  processamento  de  textos.  O  serviço  tem  como  foco  principal,  o 
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processamento de informações relativas aos poderes Judiciário, Defensoria Pública, Ministério 

Público e Advocacia. As tecnologias desenvolvidas no âmbito do projeto devem ser utilizadas 

também em outras fontes de informação – incluindo órgãos do poder executivo e do legislativo. Este 

serviço de informações tem como objetivo primordial subsidiar projetos de pesquisa em todas as 

diretorias do IPEA. O seu desenvolvimento é essencialmente direcionado pelas demandas da 

atividade finalística – seja pesquisa ou planejamento. As bases resultantes deste serviço poderão – a 

critério da direção do IPEA - ser publicados, no âmbito dos bancos de plataformas dados já 

existentes no IPEA. 
 
4.1.13.2  Justificativa:  
“O sistema de justiça Brasileiro caracteriza-se por um conjunto heterogêneo de instituições e 

operadores, que atuam em toda a extensão do território nacional. Até o presente momento, o 

Sistema como um todo não dispõe de uma caracterização compreensiva e integrada, a partir de um 

conjunto de informações detalhadas e estruturadas. Esta caracterização é imprescindível para uma 

avaliação da estrutura e o desempenho de cada jurisdição do sistema de Justiça, em todo o território 

nacional.” (de Castro, 2016) 
 
4.1.13.3  Metodologia:  
1-Mapeamento das fontes de informação e coleta propriamente dita; Processamento das 
informações. 2-Definição de um desenho detalhado da estrutura do banco de dados, em termos de 

sistema operacional, linguagem de programação, hardware, etc. 3- Atendimento, já em 

funcionamento, de demandas especificas relativas à construção de bancos de dados, direcionadas a 
projetos de pesquisa dentro do Plano de Trabalho do IPEA. 
 
4.1.13.4  Investimento estimado:  
O investimento estimado em tecnologia da informação é de R$ 217.155,16. (de Castro, 2016) 

 

4.1.14 COBRADI: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional  
4.1.14.1  Objetivo:  
“Identificar e descrever as ações da Cobradi; configurar o perfil da cooperação brasileira nos 
continentes e países segundo setores, temas e ações; e compilar os dispêndios anuais do governo 
federal a partir de método desenvolvido no Ipea.” (Lima, 2016) 
 
4.1.14.2  Justificativa:  
“Os estudos da Cobradi representam o compromisso do governo federal em dar maior transparência 

às ações da cooperação brasileira no mundo mediante o livre acesso e a divulgação junto à 

sociedade brasileira e internacional. O tema é de interesse crescente e consta na pauta de fóruns 

internacionais e globais nessas duas primeiras décadas do século XXI. Nesse contexto, os estudos 

Cobradi têm o potencial de aportar subsídios à participação mais qualificada do Brasil nesses 

fóruns.” (Lima, 2016) 
 
4.1.14.3  Metodologia:  
“O levantamento anual de dados e informações ocorre mediante o preenchimento de formulário 
eletrônico em sistema desenvolvido pelo Ipea e verificados no Sistema Integrado de Administração 

Financeira (Siafi). Os dados lançados são referendados pelas autoridades das respectivas instituições 
participantes e posteriormente são qualificados mediante aproximação de saberes e conhecimentos  
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individuais ou institucionais. O delineamento da pesquisa assemelha-se ao que na academia é 
designado como pesquisa-ação. Constitui-se em processo contínuo, sistemático e empiricamente 
fundamentado no conhecimento da realidade e dos gastos com a cooperação internacional. O 
processo é cíclico e se inicia com a implantação de melhorias no processo de registro e 
dimensionamento dos gastos públicos.” (Lima, 2016) 
 
4.1.14.4  Investimento estimado:  
O investimento total do projeto, incluindo aquele não relacionado diretamente à tecnologia da 
informação, está estimado em R$ 327.861,83. (Lima, 2016) 
 
O investimento estimado em tecnologia da informação é de R$ 144.800,00. 
 
 

 

4.1.15 Indicadores do processo legislativo  
4.1.15.1  Objetivo:  
Construção de indicadores analíticos da estrutura e da movimentação política na arena parlamentar 
Brasileira, a partir da utilização dos dados do acompanhamento de proposições legislativas do 
Senado Federal ou Câmara dos Deputados, disponibilizados a partir de web services (Dados Abertos 
– Legislativo). 
 
4.1.15.2  Justificativa:  
A construção de indicadores institucionais de alta frequência se justifica pelo fato de que os estudos 
e pesquisas de políticas públicas relacionados às atividades e à estrutura do legislativo federal 
carecem de dados estruturados sobre o funcionamento e desempenho do processo legislativo 
federal. 
 
4.1.15.3  Metodologia:  
Pretende-se reutilizar o conjunto de técnicas e ferramentas de extração de dados desenvolvidas para 
o projeto IpeaJus. 
 
4.1.15.4  Investimento estimado:  
A princípio, não será necessário investimento adicional. 
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4.2 Contribuições dos projetos do PDTI 2016-2017 à Estratégia do Ipea 

2014-2023 
 
Apresentamos a seguir os objetivos estratégicos do Ipea e os projetos do PDTI 2016-2017 que 
contribuem para cada objetivo. Observem que, entre os oito objetivos estratégicos, apenas para o 

objetivo estratégico finalístico 2 – “Formular estudos prospectivos para orientar estratégias de 

desenvolvimento de médio e longo prazo” – não há projeto deste PDTI que contribua. 
 
 
 
OBJETIVOS FINALÍSTICOS E PROJETOS DESTE PDTI CONTRIBUIDORES  
1. AVALIAR E PROPOR POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DO  
PAÍS  
Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas 
 
Mapa das Organizações da Sociedade Civil: aprimoramento, novas funcionalidades e integração de 
bases 
 
2. FORMULAR ESTUDOS PROSPECTIVOS PARA ORIENTAR ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE 
MÉDIO E LONGO PRAZO  
(Sem projetos do PDTI 2016-2017 relacionados.) 
  
3. ASSESSORAR O ESTADO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE SUAS DECISÕES  
COBRADI: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2011-2013 e 2014-2015).  
Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas  
Integração e Reforma do Ipeadata e demais bases públicas de dados 
 
Mapa das Organizações da Sociedade Civil: aprimoramento, novas funcionalidades e integração de 
bases 
  
4. CONTRIBUIR PARA A QUALIFICAÇÃO DO DEBATE PÚBLICO QUANTO AOS RUMOS DO 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS E DA AÇÃO DO ESTADO  
COBRADI: Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional (2011-2013 e 2014-2015). 
 
Construção e desenvolvimento de um sistema público de informações relativas à estrutura e o 
desempenho do Sistema de Justiça no Brasil (IPEAJUS)  
Mapa das Organizações da Sociedade Civil: aprimoramento, novas funcionalidades e integração de 
bases 
  
Tabela 1- Objetivos estratégicos finalísticos do Ipea 2014-2023 e projetos do PDTI 2016-2017 contribuintes. Fonte: 
IpeaProjetos. 
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OBJETIVOS DE GESTÃO E PROJETOS DESTE PDTI CONTRIBUIDORES  
1. ASSEGURAR PRODUTIVIDADE COM QUALIDADE E QUANTITATIVO ADEQUADO DE SERVIDORES  
Automatização do processo de Avaliação de Desempenho no Ipea  
Ipea Gestão  
Ipea Móvel  
Ipea Tecnologia  
Modernização da infraestrutura e integração dos sistemas de comunicação de dados, voz e imagem  
Reorganização da TIC no Ipea 

 
2. GARANTIR CONFIABILIDADE, AGILIDADE E EFETIVIDADE AOS PROCESSOS E SISTEMAS DE GESTÃO 
 
Automatização do processo de Avaliação de Desempenho no Ipea Integração do Conhecimento  
Ipea Gestão  
Ipea Móvel 
 
Modernização da infraestrutura e integração dos sistemas de comunicação de dados, voz e imagem 
Processo Eletrônico Nacional  
Reorganização da TIC no Ipea 
  
3. FORTALECER E ARTICULAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA  
Integração do Conhecimento  
Ipea Gestão 
  
4. GARANTIR FOCO E SINERGIA AO PLANO DE TRABALHO  
Automatização do processo de Avaliação de Desempenho no Ipea  
Integração do Conhecimento 
 
 
Tabela 2 - Objetivos estratégicos de gestão do Ipea 2014-2023 e projetos do PDTI 2016-2017 contribuintes. Fonte: 
IpeaProjetos. 
 
 

 

4.3 Contribuições dos projetos do PDTI 2016-2017 à Estratégia de 

Governança Digital 2016-2019 
 
Apresentamos a seguir os objetivos estratégicos da Estratégia de Governança Digital e os projetos do 
PDTI 2016-2017 que contribuem para cada objetivo. Consideramos os projetos do PDTI contribuem, 
maior ou menor grau, para todos os dez objetivos estratégicos da EGD. 
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Projetos do PDTI Ipea 2016- 
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2017: 

Eixos e Objetivos Estratégicos da 
EGD 2016-2019: 

 
Eixo: Acesso à informação                 

                 

OE.01 - Fomentar a  1 1       1 1 1 1 1 1 8 
disponibilização e o uso de dados                 
abertos.                 
OE.02 - Ampliar o uso de TIC 1 1 1    1 1  1 1 1 1 1 1 11 
para promover a transparência e                 
dar publicidade à aplicação dos                 
recursos públicos.                 
OE.03 - Garantir a segurança da      1          1 
informação e comunicação do                 
Estado e o sigilo das informações                 
do cidadão.                 
Eixo: Prestação de serviços                 

                 

OE.04 - Expandir e inovar a   1 1  1 1   1 1 1 1   8 
prestação de serviços digitais.                 
OE.05 - Melhorar a governança e 1  1 1    1 1       5 
a gestão por meio do uso da                 
tecnologia                 
OE.06 - Facilitar e universalizar o  1 1       1 1 1    5 
uso e o acesso aos serviços                 
digitais.                 
OE.07 - Compartilhar e integrar 1 1   1 1  1 1       6 
dados, processos, sistemas,                 
serviços e infraestrutura.                 
Eixo: Participação social                 

                 

OE.08 - Fomentar a colaboração  1 1             2 
no ciclo de políticas públicas.                 
OE.09 - Ampliar e incentivar a           1 1 1   3 
participação social na criação e                 
melhoria dos serviços públicos.                 
OE.10 - Aprimorar a interação  1 1         1    3 
direta entre governo e sociedade.                 
(STI, 2015)                 
Total:  3 6 7 2 1 3 2 3 2 4 5 6 4 2 2  

                 

Tabela 3 - Matriz de contribuições dos projetos do PDTI 2016-2017 à Estratégia de Governança Digital 2016-2019. 
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4.4 Orçamento de TIC 2016-2017 
 
Apresentamos a seguir o orçamento do PDTI 2016-2017, separando os projetos dos serviços 
continuados. 
 

Projetos do PDTI 2016-2017  Orçamento 
   

Ipea Gestão  R$ 1.450.000,00 
   

Integração do Conhecimento  R$ 500.000,00 
   

Ipea Móvel  R$ 300.000,00 
   

Ipea Tecnologia  R$ 300.000,00 
   

Reorganização da TIC no Ipea  R$ 50.000,00 
   

Modernização da infraestrutura de TIC  R$ 922.216,64 
   

Tecnologia em Pesquisa  R$ 392.000,00 
   

Processo Eletrônico Nacional  R$ 500.000,00 
   

Sistema de Avaliação de Desempenho  R$ 250.000,00 
   

Ipea Data  R$ 300.000,00 
   

Portal do Desenvolvimento Territorial  R$ 172.800,00 
   

Mapa das OSCs  R$ 1.000.000,00 
   

Ipea Jus  R$ 217.155,16 
   

Indicadores do Processo Legislativo  R$ 0,00 
   

COBRADI  R$ 144.800,00 
   

Total Geral  R$ 6.498.971,80  
Tabela 4 - Orçamento de projetos do PDTI 2016-2017. 
 
 
 

Serviços continuados de TIC 2016-2017 
 

Orçamento  
   

Contrato Infovia – Serpro 
 

R$ 118.800,00  
   

Contrato comunicação de dados - Intelig 
 

R$ 1.400.000,00  
   

Contrato de Impressão - Brasília 
 

R$ 1.000.000,00  
   

Manutenção ao sistema de almoxarifado, patrimônio, compras e   
contratos - ASI WEB  R$ 528.000,00 
   

Antivírus, antispyware, firewall e HIPS; web reputation; controle de   
acesso à rede; controle de dispositivos móveis, módulo de proteção   
de dados, console de gerenciamento (1200 licenças) (para 4 anos)  R$ 168.000,00 
   

Manutenção do sistema de Biblioteca - Sophia (Fornecedor:   
PrimaSoft)  R$ 23.280,00 
   

Serviço de suporte ao usuário (Brasília e Rio de Janeiro) 
 

R$ 1.000.000,00  
   

Serviço de suporte 24x7 à infraestrutura de TIC  R$ 600.000,00 
   

Manutenção do Data Center (Ar-condicionado e No-Break)  R$ 100.000,00 
   

Total: 
 

R$ 4.938.080,00  
Tabela 5 - Orçamento de serviços continuados de TIC 2016-2017.   
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4.5 Alternativas não priorizadas: 
 
Ao longo dos levantamentos e das discussões e negociações para a elaboração deste plano, alguns 
desafios ou iniciativas não foram considerados prioritários para o período 2016-2017 e estão 
apresentados a seguir. 
 
1. Sistema de comércio eletrônico de publicações impressas da livraria do Ipea (ASCOM);  
2. Sistema de inscrição pela internet em eventos do Ipea (ASCOM);  
3. Sistema de Capacitação de Pessoal (demanda DIDES/CGPES do PDTI anterior);  
4. Sistema de Estágio (demanda DIDES/CGPES do PDTI anterior);  
5. Gestão Predial (demanda DIDES/CGCAP/SEAGE do PDTI anterior); 
 
6. Sistema de Help Desk, aprimorando o atual sistema e-Pedidos (demanda DIDES do PDTI anterior);  
7. Instalação de sala de sigilo no Ipea Rio de Janeiro; 
 
8. Substituição de todos os terminais telefônicos por terminais de voz sobre rede de dados (VoIP);  
9. Substituição dos demais notebooks, além do pequeno número adquirido em 2015;  
10. Aquisição de servidores de baixo custo;  
11. Ampliação dos sistemas de videoconferência; 
 
12. Atualização dos softwares de virtualização de servidores, pois envolveria a aquisição de novas 

versões de softwares proprietários, sendo essa iniciativa substituída por implantação de 
softwares livres, como parte do projeto de Modernização da Infraestrutura. 

 
13. Contratação de software para implantação de projeto piloto de acesso remoto à rede, pois 

envolveria a aquisição de novas versões de softwares proprietários, sendo essa iniciativa 
substituída por implantação de softwares livres, como parte do projeto de Modernização da 
Infraestrutura. 

 
14. Substituição do software atual de Gestão de Almoxarifado, Patrimônio, Compras e Contratos – 

ASI Web da fornecedora LinkData. 
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5  Implementação estratégica 
 

5.1 Pessoas 
 
Apresentamos a seguir a distribuição atual de pessoal de TIC, por área de atuação, considerando-se 
em conjunto as equipes de Brasília e Rio de Janeiro e apenas servidores em exercício. Na imagem, os 
indivíduos em cinza representam servidores que já têm direito à aposentadoria, ou seja, a qualquer 
momento podem se desligar da instituição. 

 
 
 
Operação de Infraestrutura de TIC, 

Prospecção e Segurança: 
 
 

Atendimento ao usuário de TIC e 
cadastro de usuários: 

 

 
Desenvolvimento e manutenção 
de Sistemas de Informação: 

 

 

Gestão: 

 

 

         �
 11 | 50% 

 

 

�
 8 | 36% 

 

 

�
 2 | 9% 

 

 

�
 1 | 5% Total: 22 

 
 
 
Figura 7 - Distribuição de pessoal de TIC por área em dezembro de 2015. 

 
Fazendo uma projeção da situação de pessoal próprio em 2020, caso não haja reposição e 
considerando a saída apenas por motivo de aposentadoria, teremos uma redução de 22 servidores 
para 12 servidores, ou 45,5%. Representamos a seguir a situação projetada. 
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Atendimento ao usuário de TIC e cadastro de 
usuários: 
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Gestão: 
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�
 7 | 58% 

 
 

� 2 | 17%
 

 
 

 

� 2 | 17%
 

 
 

 

�
 1 | 8% Total: 12 

 
 
 
Figura 8 - Distribuição projetada de pessoal de TIC por área em 2020 caso não haja reposição. 

 
 
 
Devemos considerar também o fato de que a situação atual de falta de carreira para o cargo de 

Analista de Sistemas do Ipea e sua não inserção na carreira principal da instituição, adiciona um fator 

de risco significativo ao cenário. Para ilustrar o impacto da questão, resgatamos informações sobre o 

último concurso para Analista de Sistemas realizado em 2008. Havia 11 vagas e 24 pessoas 

aprovadas. Todos os aprovados foram convocados, mas hoje apenas 7 permanecem na instituição. 
 
Ao confrontarmos a situação de pessoal atual e futura apresentada com a demanda por soluções e 

serviços de TIC, tanto a atual, representada neste plano, quanto a demanda crescente esperada para 

o futuro, em face da permeabilidade da TIC, comprovamos a urgência para a adoção de medidas de 

recuperação da capacidade em TIC, envolvendo principalmente a realização de concurso público 

para preenchimento das vagas e contratação de serviços terceirizados, além da redistribuição 

interna à CGTIC, a movimentação de servidores de outras áreas da instituição para a TIC e a 

requisição de servidores de outras instituições. A requisição de servidores do cargo de Analista de TI 

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão pode ser particularmente interessante e viável. 
 
O desafio do quantitativo de pessoal é especialmente grave, urgente e com tendência de piora, mas 

não é o único desafio. A questão de capacitação é também significativa, especialmente em função da 

rápida inovação na área de TIC, pressionando os profissionais a uma constante atualização. 

Considerando o presente plano em particular, a capacitação será particularmente relevante para a 

efetiva execução dos projetos planejados que envolvem diversas novas tecnologias. 
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5.2 Estrutura organizacional 
 
Como destacado por diversos autores da literatura de Administração, “a estrutura acompanha a 
estratégia” (Chandler, 1998, p. 137) e “a função da estrutura é realizar a estratégia.” 
 
(Martins, Marini, & e outros, 2010, p. 175). Assim, mudanças no planejamento estratégico, podem 

implicar em mudanças na estrutura organizacional e na força de trabalho. Mais ainda, estruturas 

podem ser mais flexíveis ou adaptáveis à realidade atual de mudanças mais frequentes. Mesmo no 

contexto de uma organização pública, “o arranjo institucional de uma organização pública deve ser 

projetado para fortalecer suas estratégias.” (Ministério Do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

2008) 

 
A estrutura organizacional atual da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e 
Comunicações (CGTIC) foi definida em dezembro de 2010 e está descrita a seguir: 
 

Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) – DAS 4 o Divisão 
de Infraestrutura de Rede (DVRED) – DAS 2 

 
o Divisão de Sistemas de Informação (DVSIS) – DAS 2 

� Núcleo de Administração de Dados (NUCAD) – FG 3  
o Divisão de Suporte e Atendimento ao Usuário (DVSUP) – DAS 2 o Serviço de 
Informática (SEINF) – DAS 1 

 
 

Essa estrutura se revela deficiente, em primeiro lugar, pelo nível atual de responsabilidade e 

complexidade das atividades das equipes de TIC. Toda a instituição depende dos serviços de TIC, 

como sistemas de informação, acesso à internet, portal, correio eletrônico, bases de dados de 

pesquisa, IpeaData, comunicação de voz, entre diversos outros. As soluções de TIC estão mais 

complexas a cada dia, sendo atualmente formadas por múltiplas camadas de softwares 

interdependentes. A implantação, monitoramento e segurança desses serviços são extremamente 

complexos e exigem formação especializada e constante atualização dos técnicos. Inúmeras 

regulamentações e padrões de TIC têm sido emanadas pelo Sistema de Administração dos Recursos 

de Tecnologia da Informação – SISP da SLTI/MPOG, do Tribunal de Contas da União e demais órgãos 

de controle, novamente exigindo capacitação dos técnicos de TIC e demandando maior esforço dos 

técnicos para a entrega das soluções. 
 
Em segundo lugar, a penetração da tecnologia nas diversas áreas e processos da instituição tem sido 

crescente, como ocorre em todas as organizações, como resultados dos avanços tecnológicos, 

trazendo resultados significativos e, por sua vez, ampliando enormemente a demanda sobre os 

técnicos de TIC. Por outro lado, há no Ipea uma demanda reprimida significativa, especialmente em 

serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, como podemos ver até mesmo no 

presente plano, ao examinarmos os diversos projetos. Não é possível com a estrutura atual, por 

exemplo, atribuir cargos para gerentes dos projetos mencionados no presente plano, apesar da 

maior responsabilidade que eles assumirão. Aumentando a complexidade da questão, os técnicos de 

TIC são atraídos para outras áreas da instituição ou outros órgãos que possuem cargos a oferecer. 
 

Em conjunto com as medidas necessárias de reposição do quadro de pessoal e de carreira de 
Analista de Sistemas mencionadas no tópico anterior, a adequação da estrutura também se faz 
necessária,  envolvendo:  1)  a  adequação  dos  níveis  de  cargos  às  responsabilidades e atividades 
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realizadas; e 2) a inserção de novas práticas e serviços, como a gestão de projetos, gestão de 

processos e gestão de qualidade, especialmente em um contexto de administração de serviços de 

software prestados por terceiros em um modelo de contratação baseado em resultados; 3) o 

aumento da capacidade, especialmente em sistemas de informação; e 4) a flexibilidade da estrutura, 

permitindo, por exemplo, a designação de cargos para gerentes de projetos e a realocação destes 

cargos a diferentes gerentes, quando das futuras mudanças estratégicas. 
 

 

5.3 Riscos 
 
Uma análise preliminar dos riscos à implantação do presente plano é apresentada a seguir. Em geral, 
tratamos principalmente dos riscos de alto impacto e alta probabilidade de ocorrência. 
 

1) Imprevisibilidade orçamentaria: contingenciamentos orçamentários comprometem a 
realização das contratações necessárias aos projetos, bem como a atualização e 
modernização do parque tecnológico. 

 
2) Falta de pessoal próprio: o indeferimento no passado recente pelo MPOG 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. 

 
3) Ausência de carreira de Analista de Sistemas: como mencionado no tópico de pessoas, a 

evasão dos últimos concursados ilustra o alto impacto deste risco, pois desmotiva a 
permanência do pessoal. 

 
4) Estrutura da CGTIC deficiente: reduzido número de funções comissionadas não reflete a 

estrutura necessária, além de dificultar a atração e retenção de técnicos. 
 

5) Não contratação de serviços de software: sem a prestação desses serviços por empresas 
especializadas, a demanda reprimida será crescente, com alto impacto na ineficiência dos 
processos da instituição. 

 
6) Riscos na contratação de serviços de software: os serviços fornecidos podem ter qualidade 

inferior à desejada, a sustentabilidade econômica das empresas pode ser precária e, em 
especial, a capacidade de acompanhamento da prestação de serviços e da verificação de 

qualidade pela equipe própria do Ipea, seja de TI, seja de negócio, pode ser insuficiente. 
 

7) Baixo envolvimento do Comitê de TI: esse risco tem alto impacto e, apesar de a instituição 
tem evoluído, desde a implantação do Comitê, precisamos continuar os esforços de 
envolvimento de seus membros. 

 
8) Baixo alinhamento estratégico do PDTI: novamente, a instituição tem progredido 

 
9) Capacitação continuada: a atualização contínua é essencial em TI, tendo esse risco alto 

impacto. Mas, historicamente as capacitações têm sido realizadas e, portanto, esse risco tem 
menor probabilidade de ocorrência. 

 
10) Elaboração em 2016 de  novas  Política  Editorial  do  Ipea  e Política de Comunicação do 

Ipea,  tal  como  planeja  a  ASCOM.  Não  é  possível  prever  o  impacto  de  tais  políticas  no 
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planejamento de TIC, mas é importante acompanhar as medidas que tais políticas podem vir 
a adotar, com o objetivo de identificar novas oportunidades para a aplicação da TIC ou 
restrições ao uso da TIC na instituição. 

 
 

 

5.4 Acompanhamento e revisão do plano 

 
Este Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IPEA terá validade para o período 2016 a 2017, 
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 
disponibilidade financeira, orçamentária e de recursos humanos. 
 
Planejamos ao menos reuniões trimestrais do Comitê para acompanhamento deste plano. Além das 

mudanças de conjuntura e de estratégia acima, os insumos para o acompanhamento serão os 
relatórios de andamento dos projetos feitos pelas equipes dos diversos projetos. A partir das 

informações de andamento, necessidades de revisão do presente plano podem ser identificadas pelo 
Comitê e submetidas à apreciação do Presidente da instituição. 
 
Os projetos deste plano estão cadastrados no Ipea Projetos, o sistema de acompanhamento de 

projetos do Ipea e serão acompanhados através do sistema. Adicionalmente, a Metodologia de 

Gestão de Projetos do Ipea elaborada com o apoio de consultoria MacroSolutions, contratada em 

2011, será orientadora para o bom andamento dos projetos. No caso de projetos de 

desenvolvimento de software, também será orientadora a Metodologia de Construção de Sistemas 

do Ipea, elaborada com o apoio da consultoria Vision, contratada em 2014. 
 
A interação com empresas contratadas para o fornecimento de serviços será especialmente crítica 

devido ao modelo de contratação orientado a resultados e aos riscos inerentes à qualquer 

contratação e mencionados no tópico sobre riscos, como qualidade dos serviços fornecidos inferior à 

desejada, precariedade da sustentabilidade econômica das empresas e, em especial, a capacidade 

insuficiente de acompanhamento da prestação de serviços e da verificação de qualidade pela equipe 

própria do Ipea, seja de TI, seja de negócio. 
 
Para o bom andamento dos projetos e para minimizar tais riscos é imprescindível a definição para 

cada projeto de um grupo responsável pela avaliação final e deliberação das alterações no projeto, 

visando reduzir os impactos negativos no cronograma e no alcance dos objetivos finais do projeto. 

Na Metodologia de Gestão de Projetos do Ipea este grupo é denominado Comitê de Controle de 

Mudanças e também é conhecido como Comitê Executivo ou Comitê Deliberativo, e é composto por 

representantes das áreas interessadas do projeto e da área de tecnologia. Especialmente no caso de 

serviços contratados, o estabelecimento do comitê do projeto visa garantir que as ordens de serviço 

aos prestadores de serviço estejam de acordo com as prioridades dos demandantes e com a 

tecnologia especificada. 
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5.5 Contratações 
 
Todos os projetos e atividades deste plano dependem, em grande parte, de aquisições de produtos e 
serviços. Com o objetivo de fornecer uma visão geral das características das contratações 
necessárias, apresentamos na tabela a seguir as contratações por tipo e em ordem decrescente de 
valores. 
 

Item Valor % do total 

Serviços de desenvolvimento e manutenção de software R$ 2.600.000,00 22,7% 

Serviços de suporte e atendimento de TIC R$ 1.600.000,00 14,0% 

Comunicação de dados R$ 1.518.800,00 13,3% 

Estimativa a ser detalhada. R$ 1.514.755,16 13,2% 

Serviços de impressão R$ 1.000.000,00 8,7% 

Software - aquisição R$ 788.000,00 6,9% 

Equipamentos de TIC - aquisição R$ 672.216,64 5,9% 

Software - manutenção e suporte técnico R$ 551.280,00 4,8% 

Capacitação R$ 350.000,00 3,1% 
Serviços de desenvolvimento e manutenção de software  2,6% 
- consultoria BID R$ 300.000,00  
Equipamentos elétricos R$ 200.000,00 1,7% 

Assinatura de serviços de dados R$ 192.000,00 1,7% 

Serviços gerais R$ 100.000,00 0,9% 

Equipamentos de TIC - manutenção R$ 50.000,00 0,4% 

Total Geral R$ 11.437.051,80 100,0% 
      Tabela 6 - Contratações por tipo de despesa em ordem decrescente de valores. 

 
Destacam-se entre as contratações, por envolverem 36,7% do orçamento deste plano, os serviços de 

desenvolvimento e manutenção de software, representando 22,7% do total, e os serviços de suporte 

e atendimento de TIC, representando 14% do total. Essa necessidade reflete a carência de pessoal de 

TIC apresentada no tópico 5.1 – Pessoas. Especialmente os serviços de desenvolvimento e 

manutenção de software serão essenciais para a entrega das novas soluções planejadas nos projetos 

Ipea Gestão, Integração do Conhecimento, Processo Eletrônico Nacional e Ipea Móvel. 
 
Em seguida, destacam-se as despesas com comunicação de dados e serviços de impressão que juntas 

representam aproximadamente 22% do total, sendo mais significativas que aquisição e manutenção 

de softwares e equipamentos de TIC. Portanto, esforços na redução desses custos podem trazer 

benefícios significativos e possibilitar a aplicação dos recursos no desenvolvimento de novas soluções 

ao Ipea. A renegociação dos contratos de comunicação de dados já está em andamento e novos 

processos de controle dos serviços de impressão estão sendo implantados. 
 
Por outro lado, as contratações de soluções de tecnologia da informação, além das diversas 
regulamentações pertinentes, devem obedecer à Instrução Normativa no. 4 da STI/MPOG – IN - 04. 
Essa  norma  estabelece,  entre  outras  coisas,  a  exigência  de  previsão  da  contratação  no  PDTI  e 
o   estabelecimento   de   uma   equipe  de   planejamento   da   contratação   que    seja     composta 
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por representantes da área requisitante, da área de tecnologia e da área administrativa. O objetivo é 
se garantir o alinhamento do objeto da contratação às necessidades da instituição. 
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7  Anexos 
 
 

7.1 Anexo – Normas e documentos de referência 

 
Este plano foi elaborado observando-se as legislações e orientações vigentes, levando em conta, 
principalmente, os documentos a seguir: 
 
� 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;  

� Instrução normativa Nº 04/2010 e suas versões revisadas, 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;  

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

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

� Portaria nº 197, de 28 de agosto de 2013, publicada no DOU em 29 de agosto de 2013, seção 
2, que altera a competência de presidir o comitê de TI do Ipea;  

� Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IPEA para o ano de 2015, estabelecido pela 
portaria nº 224, de 18 de dezembro de 2014;  

� Portaria nº 327, de 21 de dezembro de 2015, que designa servidores do Ipea para atuarem 
no comitê de TI;  

� 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;  

� Documentos referentes ao Plano Estratégico Institucional 2014-2023.  
� Os objetivos estratégicos definidos no planejamento estratégico da DIDES para o biênio 

2016-2017.  
� Os princípios e diretrizes da Estratégia de Governança Digital - EGD, elaborada pela SLTI, até 

então definidos na data de publicação deste documento. 
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