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APRESENTAÇÃO 

 

Objetivo do PDTIC 

 

O Ipea tem por finalidades promover e realizar pesquisas e estudos sociais e econômicos e 
disseminar o conhecimento resultante, dar apoio técnico e institucional ao Governo na avaliação, 
formulação e acompanhamento de políticas públicas, planos e programas de desenvolvimento e 
oferecer à sociedade elementos para o conhecimento e solução de problemas e dos desafios ao 
desenvolvimento brasileiro. 

Compete ao Ipea: 

1. promover e realizar pesquisas destinadas ao conhecimento dos processos econômicos, 
sociais e de gestão pública brasileira; 

2. analisar e diagnosticar os problemas estruturais e conjunturais da economia e da 
sociedade brasileira; 

3. realizar estudos prospectivos de médio e longo prazo; 

4. disponibilizar sistemas de informação e disseminar conhecimentos atinentes às suas áreas 
de competência, inclusive por meio de atividades de capacitação; 

5. fomentar e incentivar a pesquisa socioeconômica aplicada e o estudo e a gestão das 
políticas públicas e de organizações públicas, visando ao desenvolvimento brasileiro sustentável; e 

6. realizar atividades de pesquisa, planejamento econômico e assessoria técnica ao Governo 
federal, a fim de contribuir para a avaliação e o monitoramento de políticas públicas e programas 
governamentais nas áreas de sua competência. 

 

Dessa forma, o Plano Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicações (PDTIC) do Ipea, 
período 2021-2023, tem o objetivo de alinhar os recursos e investimentos de tecnologia da informação 
aos objetivos finalísticos 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. 

 

Período de validade do PDTIC 

O horizonte de tempo deste plano compreende o período entre 2021 e 2023 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. 

 

Abrangência do PDTIC 

Este Plano abrange todas as atividades de tecnologia da informação e comunicação em toda 
a estrutura do Ipea, em Brasília e na sua unidade descentralizada no Rio de Janeiro. 

 

 

 

Conteúdo do PDTIC 
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O conteúdo do Plano está organizado nos seguintes tópicos: 

1 - Introdução 

1.1 - Fatores motivacionais para elaboração do PDTIC 

1.2 - Alinhamento com as estratégias, políticas e demais instrumentos de planejamento 
do Ipea 

1.3 - Estratégia de Governo Digital (EGD) 2020-2022 

2 - Termo e abreviações 

3 - Metodologia aplicada 

4 - Documentos de referência 

5 - Princípios e diretrizes 

6 - Organização da TI 

7 - Resultados do PDTIC anterior 

8 - Referencial estratégico de TI 

9 - Alinhamento com a estratégia da organização 

10 - Inventário de necessidades 

11 - Capacidade estimada de execução da TI 

12 - Plano de metas e de ações 

13 - Plano de gestão de pessoas 

14 - Plano orçamentário 

15 - Plano de gestão de riscos 

16 - Processo de revisão do PDTIC 

17 - Fatores críticos para a implantação do PDTIC 

18 - Conclusão 

19 - Anexos 
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INTRODUÇÃO 

 

Fatores motivacionais para elaboração do PDTIC 

  Este Plano busca consolidar no Ipea, por meio da Estratégia de Governo Digital (EGD), as 
orientações da Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia, órgão central do 
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) que tem o objetivo de 
organizar a operação, supervisão, coordenação e o controle dos recursos de tecnologia da informação 
da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal. 

 

 Além disso, as melhores práticas relacionadas à gestão de TIC recomendam que as 
organizações elaborem um planejamento que inclua todas as metas institucionais associadas às ações 
que o setor de TIC terá de executar, a fim de tornar a gestão respectiva mais eficiente.  

 

Dessa forma, este Plano foi concebido com a finalidade de prover a gestão racional da área 
de tecnologia da informação e comunicações, de modo a suportar a missão institucional do Ipea nos 
termos da legislação vigente. 

  

Alinhamento com as estratégias, políticas e demais instrumentos de planejamento do Ipea 

  

O Plano Estratégico do Ipea representa a síntese das escolhas da Instituição, tanto no que se 
refere às suas entregas, formas de atuação, linhas de trabalho e condições de desempenho. E, como 
tal, deverá ser o elemento norteador dos projetos e das demais ações que serão desenvolvidas pela 
Instituição ao longo do período 2014-2023. 

 

 Para que o Ipea possa alcançar sua visão de futuro, assim como sua missão, e gerar os 
benefícios que se propõe, será necessária a concentração de esforços e recursos na realização de oito 
objetivos estratégicos, sendo quatro finalísticos e quatro relativos à gestão. Estes objetivos se 
desdobram em estratégias específicas, que expressam a forma pela qual os resultados almejados serão 
alcançados. 

 

O alinhamento das ações que compõem o PDTIC com o Plano Estratégico do Ipea está 
detalhado em tópico específico. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021 – 2023 
 

8 
 

A figura a seguir apresenta uma visão geral dos direcionadores estratégicos contidos no Plano 
Estratégico do Ipea para o período 2014-2023. 

 
Visão geral do Plano Estratégico do Ipea 2014-2023. 

  

  

Estratégia de Governo Digital (EGD) 2020-2022 

 

Publicada por meio do Decreto 10.332, de 28 de abril de 2020, a Estratégia de Governo 
Digital para o período de 2020 a 2022 está organizada em 18 objetivos que nortearão a transformação 
do governo por meio do uso de tecnologias digitais, com a promoção da efetividade das políticas e da 
qualidade dos serviços públicos. 

 

O alinhamento entre as ações propostas nesse PDTI está detalhado no respectivo tópico 
deste documento. 

 

Dessa 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, 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. 

 
 

TERMOS E ABREVIAÇÕES 
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Termos/abreviações Descrição 

PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicações 

EGD Estratégia de Governo Digital 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação 

APF Administração Pública Federal 

CGTIC Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats 

VOIP Voice over Internet Protocol 

  

METODOLOGIA APLICADA 

A metodologia é baseada no Guia de Elaboração do PDTI do SISP, Versão 2.0 beta. 

  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

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

Portaria N° 373, de 23 de dezembro de 2009, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea, que cria o Comitê de Tecnologia da Informação - CTI do Ipea. 

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. 

Resolução Nº 01, de 12 de março de 2010, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea, que aprova o Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação. 

Decreto Nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Poder Executivo federal. 

Plano Estratégico do Ipea 2013-2023. 

Portaria Nº 197, de 28 de agosto de 2013, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea, que altera a competência de presidir o comitê de TI do Ipea. 

Guia de PDTI do SISP, versão 2.0 beta, publicado em 2015. 

Decreto Nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que institui a Política de Governança Digital no 
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

Portaria Nº 117, de 10 de maio de 2016, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 
que estabelece o Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ipea para o biênio 2016/2017. 

Portaria Nº 207, de 05 de junho de 2017, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 
que edita o Regimento Interno do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea. 

Instrução Normativa Nº 01, de 1º de janeiro de 2019, do Ministério da Economia/Secretaria 
de Gestão, que dispõe sobre Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de 
tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública federal direta, 
autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. 
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Instrução Normativa Nº 01, de 04 de abril de 2019, do Ministério da Economia/Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital, que dispõe 
sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação - SISP do Poder Executivo Federal. 

Portaria Nº 778, de 04 de abril de 2019, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital, que dispõe sobre a 
implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades 
pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder 
Executivo Federal - SISP. 

Portaria Nº 117, de 05 de setembro de 2020, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea, que designa servidores para atuarem no Comitê de Tecnologia da Informação do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. 

Portaria Nº 322, de 23 de dezembro de 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
Ipea, que fixa o Plano de Metas de Desempenho Institucional do Ipea para o período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2020. 

Decreto Nº 10.332, de 28 de abril de 2020, que institui a Estratégia de Governo Digital para o 
período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. 

Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que estabelece orientações, 
critérios e procedimentos gerais a serem observados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC relativos à implementação de Programa de Gestão. 

Portaria Ipea nº153, de 08 de outubro de 2021, que estabelece o retorno das atividades 
presenciais no Ipea. 

Portaria Ipea nº 154, de 08 de outubro de 2021, que estabelece os procedimentos gerais 
para a instituição de Programa de Gestão no âmbito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
Ipea. 
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PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

O Ipea segue os Princípios para Governo Digital definidos na EGD 2020-2022, os quais orientarão as 
atividades de governança digital na APF: 

1. Um Governo centrado no cidadão, que busca oferecer uma jornada mais agradável e 
responde às suas expectativas por meio de serviços de alta qualidade. 

 

2. Um Governo integrado, que resulta em uma experiência consistente de atendimento para o 
cidadão e integra dados e serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, 
reduzindo custos, ampliando a oferta de serviços digitais e retira do cidadão o ônus do 
deslocamento e apresentação de documentos. 

 

3. Um Governo inteligente, que implementa políticas efetivas com base em dados e 
evidências e antecipa e soluciona de forma proativa as necessidades do cidadão e das 
organizações, além de promover um ambiente de negócios competitivo e atrativo a 
investimentos. 

 

4. Um Governo confiável, que respeita a liberdade e a privacidade dos cidadãos e assegura a 
resposta adequada aos riscos, ameaças e desafios que surgem com o uso das tecnologias 
digitais no Estado. 

 

5. Um Governo transparente e aberto, que atua de forma proativa na disponibilização de 
dados e informações e viabiliza o acompanhamento e a participação da sociedade nas diversas 
etapas dos serviços e das políticas públicas. 

 

6. Um Governo eficiente, que capacita seus profissionais nas melhores práticas e faz uso 
racional da força de trabalho e aplica intensivamente plataformas tecnológicas e serviços 
compartilhados nas atividades operacionais. 

  

 

ORGANIZAÇÃO DA TIC 

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

  

Estrutura Interna da CGTIC 

  

A Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (CGTIC) está estruturada 
em três divisões administrativas e um núcleo, conforme a figura a seguir, que auxiliam no planejamento 
e na execução das ações de TI da Instituição. 
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 Compete à Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (DVITI):  

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

 gerenciar o cadastro e o acesso dos usuários na rede e nos sistemas computacionais do 
Ipea; e 

 gerenciar e elaborar, em conformidade com a Política de Segurança da Informação e 
Comunicação (POSIC) do Ipea, os procedimentos de segurança de tecnologia da 
informação e comunicação. 

  

Compete à Divisão de Sistemas de Informação (DVSIS):  

 planejar e coordenar os processos de desenvolvimento, implantação e manutenção de 
sistemas de informação; 

 coordenar soluções de tecnologia da informação e comunicação para apoiar as pesquisas 
do Ipea; 

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

 gerenciar as bases de dados do Ipea. 

  

Compete ao Núcleo de Administração de Dados (NUCAD):  

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

 administrar e disponibilizar as bases de dados próprias e as internalizadas de outras 
instituições; e 

 garantir a qualidade dos softwares e sistemas de informação. 
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 Compete à Divisão de Suporte e Atendimento ao Usuário (DVSUP):  

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

 administrar as licenças de uso de softwares e monitorar o cadastro de bens de 
informática; e 

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

 

RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao longo desses cinco anos, um projeto e duas atividades tiveram destaque e nortearam, 

majoritariamente, as ações de TIC, sendo eles: 
 
 IpeaGestão – Este projeto foi inserido em consequência da enorme falta que se percebeu 
de um instrumento de gestão adequado e que pudesse, de forma ágil e simples, oferecer 
informações acerca da gestão do Instituto. Entretanto, por força da modalidade de 
contratação imposta pelos normativos, enfrentou sérios problemas de entrega por parte da 
Fábrica de Software contratada. 

 



 
 
 
 
 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021 – 2023 
 

14 
 

 
 Modernização da infraestrutura de TIC – Sendo essa atividade básica para que os serviços 
de TIC possam ser oferecidos de forma adequada, grande parte das aquisições, ao longo desse 
período, dizem respeito a essa atividade, com destaque para sua importância no período de 
pandemia. 
 
 Serviço de Suporte ao Usuário – Viabilizado pela disponibilidade orçamentária que 
permitiu a contratação de empresa para suporte aos usuários em níveis 1, 2 e 3, esta atividade 
resultou em uma grande evolução na capacidade de atendimento e suporte aos usuários e à 
infraestrutura de TIC, tendo sido protagonista no período de pandemia, em que o Ipea se 
destacou pela na rapidez e solidez com que se adaptou à nova realidade do trabalho remoto. 

 
Com uma nova nomenclatura, essas atividades e projeto acabaram por integrar o PDTI aqui 

proposto. 
 

Como um forte resultado alcançado nesse período, destacamos a destinação orçamentária 
que, ao longo do tempo, migrou da Modernização da Infraestrutura de TIC para o Serviço de Suporte 
ao Usuário, motivado pela atualização do parque conseguida logo no início da vigência daquele PDTI. 
 

Ao longo de muitos anos, a restrição orçamentária foi uma forte barreira enfrentada pelo 
gestor de TIC, que superou problemas com sua reduzida equipe, sem o apoio de um suporte 
especializado e adequado à sua demanda, nem mesmo de uma Fábrica de Software. Por isso, pouco se 
construiu em termos de ferramentas para gestão. 

 
Observa-se que o PDTI anterior foi elaborado nesse contexto de restrição orçamentária e, 

por esse motivo, muito embora já se tivesse conhecimento do backlog de demandas relativas a 
suporte e fábrica, essa restrição acabou por distorcer a dotação dessas ações. Quando se conseguiu 
um orçamento um pouco mais adequado, ou seja, a partir de 2017, algumas atividades tiveram uma 
execução muito superior à inicialmente estimada. 
 

Muito importante destacar que algumas alterações ocorreram no PDTI, com a aprovação do 
CTI, entretanto, estas não foram objeto de uma nova publicação. Um exemplo disso foi o Editorial, que 
ganhou uma ação específica logo em 2017, sob a qual foram efetuados alguns contratos.  
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REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI 

Missão 

A missão da CGTIC se traduz nas suas competências, conforme a Portaria Nº 207, de junho de 
2017: 

1. planejar e coordenar o uso de tecnologia da informação e comunicações, nos seus 
domínios de infraestrutura, segurança da informação, bases de dados, serviços, processos 
e sistemas de informação, sítios e portais; 

2. planejar, soluções de tecnologia da informação e comunicação para apoiar as pesquisas 
do Ipea; 

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

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

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

6. avaliar os riscos sobre procedimentos de tecnologia da informação e comunicações e 
adoção de novas tecnologias; 

7. representar, acompanhar e disseminar as resoluções do SISP (Sistema de Administração 
dos Recursos de Tecnologia da Informação); e 

8. desenvolver, implantar e manter soluções de tecnologia da informação e comunicação 
para apoiar as pesquisas do Ipea. 

  

Visão 

A área capaz de colaborar tecnologicamente com a missão do Ipea através da transformação digital. 

 

 Valores 

A CGTIC compartilha os mesmos valores dispostos no Planejamento Estratégico 2014-2023: 

1. Diversidade de visões; 

2. Isenção e imparcialidade; 

3. Excelência técnica; 

4. Criatividade e inovação; 

5. Valorização das pessoas. 

  

Objetivos Estratégicos 

A metodologia de elaboração do Plano Estratégico do Ipea não previu a elaboração de planos 
específicos para as áreas que compõem o órgão, como a CGTIC. 

O alinhamento das ações propostas no PDTIC com o Plano Estratégico do Ipea, e com a 
Estratégia de Governo Digital (EGC) 2020 a 2022 está apresentado em tópico específico. 
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INVENTÁRIO DE NECESSIDADES 

 

Plano de Levantamento das Necessidades 

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 ampliar os resultados estratégicos de cada diretoria. Na ocasião, também 
foram revisadas as necessidades de cada área descritas no PDTI anterior. 

 

 Critérios de Priorização 

A priorização das ações de TIC considera as prioridades estabelecidas pela Direção do Ipea, 
que, por sua vez, obedecem àquelas estabelecidas no Plano Estratégico do Órgão. Na prática, as 
prioridades refletirão a associação entre os benefícios aferidos na ação e as estratégias e os projetos 
prioritários do Ipea. 

 

A ferramenta de diagnóstico Matriz SWOT foi construída durante quatro sessões remotas do 
CTI. Na primeira, a ferramenta foi apresentada e foi pedido para que cada representante enviasse suas 
listas de ameaças, oportunidades, pontos fracos e pontos fortes. As listas foram agrupadas em uma 
única, que eliminava as duplicidades. Essa lista agrupada foi apresenta na segunda sessão. Nesta 
sessão, alguns representantes defenderam suas visões acerca das suas próprias sugestões e, após esse 
debate, concluiu-se a lista de consenso.  

 

Na terceira sessão, apresentou-se um método de priorização. Cada representante foi instado 
a confrontar cada elemento do SWOT com os demais. Trata-se de atualização do SWOT, na qual se 
gradua com 0,1 ou 2 os efeitos de cada elemento sob a influência de cada um dos demais. Por 
exemplo, qual o peso que se dá a como um determinado ponto fraco pode ter seus efeitos 
amplificados sob cada ameaça e como esse mesmo ponto fraco pode ter seu efeito mitigado por cada 
oportunidade. Cada representante foi instado a apresentar e debater os elementos e o processo na 
sua diretoria e enviar seu resultado. 

 

As pontuações foram compiladas e ponderadas de acordo com as repostas. Desse modo, na 
última sessão foi apresentada e debatida a lista definitiva de elementos do SWOT devidamente 
ordenados por prioridade, resultando no que se segue: 
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Necessidades Identificadas 

Com o intuito de sustentar tecnologicamente todos os objetivos do Plano Estratégico do Ipea 
2014-2023, assim como do Plano de Metas de Desempenho Institucional 2021, bem como ainda 
potencializar os pontos fortes e oportunidades e mitigar os pontos fracos e ameaças identificadas 
através do SWOT, o Comitê Gestor de TIC definiu a seguinte relação de ações estratégicas: 

 IpeaGestão – Implementar Sistema de Gestão dos Projetos e Atividades do Ipea 
integrando todos os módulos necessários à sua consecução; 
 
 Ciência de Dados – Dar suporte às atividades de Ciência de Dados por meio de 
serviços, processos, métodos, organização, equipe e infraestrutura de software e hardware 
de alto desempenho, para que as áreas finalísticas do Ipea possam usar os recursos 
computacionais do órgão para atividades de transformação, análise e cruzamento de dados 

 



 
 
 
 
 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021 – 2023 
 

18 
 

de forma eficiente e eficaz. A infraestrutura será ferramenta importante no ciclo de 
produção de informações para os estudos e pesquisas do Ipea, propiciando uma maior 
acurácia e menor tempo de resposta; 
 
 Comunicação Digital – Evolução e adaptação das plataformas digitais (portais, sites, 
hotsites, redes sociais, etc.) voltadas à comunicação do Ipea e integração com redes sociais, 
acadêmicas e de governo; 
 
 Salas de Pesquisa – Modernizar a Sala de Sigilo, criar o Ambiente Remoto Controlado, 
onde o pesquisador, a partir de um dispositivo, conecta-se a uma máquina virtual, momento 
em que é desconectado dos demais recursos de entrada e saída de dados, constituindo-se 
em um acesso controlado; 
 

 Teletrabalho – Modernizar a infraestrutura de teleconferência, teletreinamentos e 
tele-eventos; 
 

 Novos Apps – Implementar novos aplicativos para apoiar os estudos e pesquisas, a 
exemplo do IpeaJus, Cobradi, Mapa das Organizações da Sociedade Civil, etc; 
 
 IpeaData – Incrementar o IpeaData em infraestrutura e plataforma tecnológica, bem 
como o apoio na produção das suas informações (projeto em destaque pela sua importância 
e abrangência); 
 
 Suporte a projetos especiais – Oferecer suporte tecnológico aos projetos especiais do 
Ipea, com conhecimento e soluções; 
 
 Modernização e adequação da infraestrutura de TIC – Atualizações e implementações 
tecnológicas para a infraestrutura de TIC e as necessidades relativas à mudança para a nova 
sede. 
 
 Adequação da infraestrutura de TIC à Política de Segurança (LGPD) – Contratações 
relativas a serviços e produtos voltados à Segurança e às normas e leis pertinentes. 

Terminado o processo de levantamento das necessidades e a lista de elementos 
devidamente priorizados, cada elemento do SWOT foi associado à lista de atividades/ações que 
também herdou a precedência de prioridades apontadas no processo de construção da matriz SWOT, 
resultando no que se segue: 

Swot x Ações 

1. IpeaGestão; 2. Ciência de Dados; 3. Comunicação Digital; 4. Salas de Pesquisa; 5. Teletrabalho; 
6. Novos Apps; 7. IpeaData; 8. Suporte a projetos especiais; 9. Modernização e Adequação da 
Infraestrutura de TIC; 10. Adequação à LGPD 
 
Pontos Fortes 
 

Contribuem com os pontos fortes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Infraestrutura central adequada     X X       X X   
Compliance com o normativo do Órgão Central de TI
do Gov. federal 

        X     X X X 
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Suporte ao teletrabalho     X   X       X   
IpeaData ampliado   X   X   X   X     
Ambiente de rede seguro e eficaz     X X        X X 
Novas plataformas de dados disponibilizadas para 
Pesquisa 

  X   X X     X X   

Equipe de TI altamente qualificada e engajada X X X   X       X   
Quantidade 1 3 4 4 4 1 0 4 6 2 
 
Pontos Fracos 

Reduzem os pontos fracos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Falta de gerenciamento do uso dos recursos  
computacionais do centro de dados 

  X   X X       X   

Equipe de colaboradores (servidores efetivos de 
TI) muito reduzida 

X                   

Falta suporte para o desenvolvimento na área de 
ciência de dados 

  X   X            

Falta de regras de uso de compartilhamento de 
dados e de recursos de computação (rede e 
armazenamento) 

X X   X        X   

Ausência de repositório de dados organizado e  
documentado  

  X             X   

Serviço de conectividade entre a rede do Ipea em 
BSB e RJ instável 

                X   

Sistemas de gestão não atendem ( IpeaProjetos, 
riscos, teletrabalho, etc.) 

X       X       X   

Terceirização de serviços de TIC com alta 
rotatividade de recursos humanos 

               X   

Baixa sinergia entre CGTIC, pesquisadores e 
usuários  

  X X X X     X X   

Estrutura organizacional da CGTIC incompatível 
para cumprir adequadamente suas comunicações 
regimentais 

                X   

Serviço de VPN no RJ instável                  X   
Descoordenação entre PDTIC e PPA/LOA – PGC X                   
Falta de suporte e governança para o teletrabalho     X   X       X   
Empresa contratada para desenvolvimento não 
está entregando / grande backlog  

                X   

Falha de comunicação da CGTIC     X           X   
Softwares de prateleira desatualizados                 X   
Desktops e notebooks desatualizados                 X   
Sala de sigilo subutilizada   X X X X       X   
Novo sistema de help desk e-pedidos não 
amigável  

X               X   

Rede Wifi não atende                 X   
Quantidade 5 6 4 5 5 0 0 1 17 0 
Oportunidades Contribuem com as oportunidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Múltiplas soluções de mercado; serviços em 
nuvem e conectividade  

                X   

Decreto de compartilhamento de dados no                   X 
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Governo Federal / Requisição de estudos em 
bases existentes 
Nova Sede                 X   
Incentivo à digitalização de serviços (Governo 
Digital) 

    X               

Lei Geral de Proteção de Dados                   X 
Manutenção do CMAP e CMAS    X X X X       X   
TED (Termo de Execução Descentralizada)   X X X X     X X   
Implantação do teletrabalho X X X X X       X   
Interesse social pelos produtos do Instituto X            X   X   
Quantidade 2 3 4 3 3 0 1 1 6 2 
Ameaças 

 
Projetos que reduzem as ameaças 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Exposição com a implantação do teletrabalho X       X       X X 
Processo de obsolescência tecnológica X               X   
Nova sede                 X   
Extinção do cargo de analista de sistemas 
(Decreto 10.185) 

X                   

Contingenciamento orçamentário X                   
Perda do protagonismo com o projeto GOVDATA. X            X   X   
Penalização imposta pela LGPD                 X X 
Complexidade no arcabouço legal de contratações 
e aquisições 

X                   

Outros órgãos produzindo pesquisas nas áreas de 
competência do Ipea 

X                   

Instabilidade causada por mudanças políticas X                   
Quantidade 8 0 0 0 1 0 1 0 5 2 
Quantidade Total 16 12 12 12 13 1 2 6 34 6 
 
Pontuação: 
1 – Modernização e Adequação da Infraestrutura de TIC  34 
2 – IpeaGestão       16 
3 – Teletrabalho      13 
4 – Ciência de Dados      12 
5 – Comunicação Digital      12 
6 – Salas de Pesquisa      12 
7 – Suporte a Projetos Especiais     6 
8 – Adequação à LGPD      6 
9 – IpeaData       2 
10 – Novos Apps      1 
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PROJETOS PRIORITÁRIOS 

 
O resultado das prioridades de cada ação foi obtido a partir da pontuação aferida a cada uma 

delas, conforme sua contribuição com os pontos fortes e oportunidades e a mitigação destas com 
relação aos pontos fracos e ameaças. 

  
Como forma de manter o caráter estratégico deste documento, as ações aqui relacionadas 

deverão ser objeto de detalhamento em projetos específicos, entretanto, esse detalhamento não fará 
parte desse documento, em que pese cada uma ser objeto de voto no Comitê Gestor de TIC (CTI) 
oportunamente. 

 
Vale destacar que alguns projetos poderão contribuir com várias ações. Podemos citar, como 

exemplo, alguns projetos de modernização e adequação da infraestrutura de TIC que podem 
beneficiar tanto a ação do Teletrabalho, quanto a ação do IpeaData. Ou mesmo o projeto do PdG, que 
compõe a ação do IpeaGestão e também contribuirá para o Teletrabalho. 

 
Considerando o cenário de pandemia, em que o Ipea se inseriu no teletrabalho, 

demonstrando alta produtividade, e, pela oportunidade e conveniência da implantação do trabalho 
híbrido, baseado no Programa de Gestão, destacamos os projetos que se encontram, hoje, na mais 
alta prioridade: 

 
 PdG – Módulo do IpeaGestão destinado ao apoio ao Programa de Gestão do Ipea; 
  
 Reunião Virtual – Solução tecnológica para as reuniões ordinárias do Ipea na 

modalidade remota; 
 
 IpeaProjetos Web – Versão web para algumas funcionalidades do IpeaProjetos; 
 
 Webinar – Solução tecnológica para conferências e eventos virtuais;  
 
 Gestão Colaborativa de Projetos – Módulo do IpeaGestão voltado à gestão e 

execução de trabalho em equipe para o Ipea, por meio da Internet; 
 
 Ambiente Remoto Controlado – Solução onde o pesquisador, a partir de um 

dispositivo, conecta-se a uma máquina virtual, momento em que é desconectado dos demais recursos 
de entrada e saída de dados, constituindo-se em um acesso controlado; 

 
 Plataformas de Dados – IpeaData; IDH; IVS; Blog de C&T; Atlas do Estado; etc; 
 
 Nuvem Ipea – Componente do teletrabalho que oferece ambiente destinado ao 

compartilhamento de documentos via Internet; 
 
Na medida em que os projetos forem detalhados, serão objeto de voto junto ao CTI. Apenas 

aqueles que tiverem aprovação naquela instância serão desenvolvidos. 
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ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO  

Plano Estratégico do Ipea 
2014-2023 Estratégias IpeaGestão 

Ciência 
de 

Dados 

Comunicação 
Digital 

Salas de 
Pesquisa Teletrabalho 

Novos 
Apps IpeaData 

Suporte a 
projetos 
especiais 

Modernização 
da 

Infraestrutura 
de TIC 

Adequação 
LGPD Total 

Objetivos 
estratégicos 
finalísticos 

do Ipea 

Avaliar e 
propor 

políticas 
públicas e 
programas 

essenciais ao 
desenvolvime

nto do país 

Realizar 
pesquisa de 
excelência para 
apoiar as 
políticas 
públicas e 
programas 
essenciais ao 
desenvolviment
o 

X  X X X 
 

X X X X X 9 

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

X X X X 
 

X X X X X 9 

Ampliar o  X X X X 
 

X X X X X 9 
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assessorament
o e a 
cooperação 
com os órgãos 
governamentais 
mais relevantes 
para influenciar 
a avaliação e 
formulação de 
políticas 
públicas e 
programas 

Manter o 
quadro técnico 
do Ipea 
informado e 
atualizado 
sobre a agenda 
institucional de 
políticas 
públicas 

 X 
 

X 
 

X 
  

X   X 5 

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

X X X X X  X X X X 9 
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Formular 
estudos 

prospectivos 
para orientar 
estratégias de 
desenvolvime
nto de médio 
e longo prazo 

Ofertar aos 
órgãos 
decisórios 
estudos 
prospectivos 
para antecipar 
impactos e 
identificar 
temas 
estratégicos 
para o 
desenvolviment
o brasileiro 

 X X X X   X X X X X 9 

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

X X X X  X X X X X 9 

Propor e 
desenvolver 
pesquisas e 
metodologias 

 X X X  X   X X X X X 9 
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relacionadas à 
prospecção 

Assessorar 
instituições 
públicas na 
elaboração de 
estudos 
prospectivos 

 X X X  X   X X X  X X 9 

Assessorar o 
Estado na 

melhoria da 
qualidade de 
suas decisões 

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

X X X  X   X X X X  X 9 

Pesquisar e 
disseminar 
temas, 
métodos e 
propostas 
inovadores 

 X X X  X   X X X X X 9 

Ampliar a 
prestação de 
serviços de 

X  X X  X X X X X X X 10 
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assessoria ao 
Estado que 
resulte em 
respostas 
rápidas e 
consistentes 
para solução de 
problemas 
prioritários do 
desenvolviment
o 

Ter sistema 
atualizado com 
informações, 
estudos e 
indicação de 
pessoas e 
instituições 
relacionados às 
políticas e 
programas 
prioritários do 
Estado 

X X 
 

X X X X X X X 9 

Aumentar a 
capacidade de 
resposta do 
Ipea, por meio 
da mobilização 
de redes e 
maior 

 X X X  X X X X X X X 10 
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produtividade 
no uso de bases 
de dados 

Contribuir 
para a 

qualificação 
do debate 

público 
quanto aos 
rumos do 

desenvolvime
nto do país e 
da ação do 

Estado 

Identificar, 
pesquisar e 
disseminar 
temas 
relevantes e 
emergentes na 
sociedade  

 X X X  X   X X X  X X 9 

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

X  X X  X   X X X X X 9 

Auscultar, 
articular e 
subsidiar os 
atores sociais 
relevantes para 
o 
desenvolviment
o, por meio de 

X X X  X X X X X X X 10 
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redes e de 
diferentes 
canais de 
interação 

Objetivos 
estratégicos 
de Gestão 

do Ipea 

Assegurar 
produtividade 

com 
qualidade e 
quantitativo 
adequado de 

servidores 

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

 X X  
 

X X      X X X  7 

Estruturar e 
qualificar a 
gestão de 
pessoas, com 
política de 
incentivo ao 
desempenho 

 X X  X X  X     
  

  5 

Propiciar 
ambiente e 
condições de 
trabalho 

 X X  
 

X  X     
 

X   5 



 
 
 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021 – 2023
 

29 
 

motivadores 

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

X  X  
 

X  X      
 

X   5 

Implantar 
política 
corporativa 
para 
relacionamento 
com 
pesquisadores 
externos, 
bolsistas e 
terceirizados, 
com foco na 
profissionalizaç
ão das relações, 
monitoramento 
e fiscalização 

 X  X X X        
 

X   5 

Garantir Assegurar a X   X    
 

    
  

  2 
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confiabilidade
, agilidade e 
efetividade 

aos processos 
e sistemas de 

gestão 

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

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

X   X    X     
 

X   4 

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

X              
  1 

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

X X  X  X  X X    
 

X  X 8 
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eficácia 

Fortalecer e 
articular a 

comunicação 
externa e 
interna 

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

 X X  X  X  X     
 

X X 7 

Assegurar 
transparência 
às decisões 
tomadas no 
âmbito da 
diretoria 
colegiada e de 
outras 
instâncias 
decisórias 

 X   X    
 

    
 

X 
 

3 

Definir uma 
política 
institucional de 
relacionamento 
com o público 
externo, 
particularment

 X   X    
 

    
 

X  
 

3 
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e com a mídia 

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

  X  X  X  X X  X  X X X 9 

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

X    X    
 

   X X X 
 

5 

Garantir foco 
e sinergia ao 

Plano de 
Trabalho  

Aprimorar o 
processo de 
elaboração do 
Plano de 
Trabalho, de 
modo a garantir 
a definição e 
desdobramento 
dos projetos 
em 

X   
 

        
 

X 
 

2 
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conformidade 
com o Plano 
Estratégico 

Promover e 
incentivar a 
construção 
coletiva de 
projetos entre 
diretorias e 
coordenações 

 X X  X X X     
 

X X 7 

Aprimorar 
política de 
celebração e 
operacionalizaç
ão de acordos e 
convênios 
visando 
garantir seu 
alinhamento 
com o Plano 
Estratégico do 
Ipea  

 X       
 

    X   
 

2 

Aperfeiçoar e 
institucionalizar 
a gestão do 
conhecimento e 
da inovação 

 X   X          X 
 

3 
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Criar espaços e 
instrumentos 
institucionais 
de 
acompanhame
nto e debate 
sobre a 
conjuntura 
nacional, com 
disseminação 
de seus 
resultados na 
Instituição 

 X X  X  X  X X  X  X X X 10 

  
Total 

34 26 29 26 16 18 19 22 31 23 244 

 

 

ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL 

 

Identificamos na matriz a seguir quais ações do PDTIC 2020-2022 contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da Estratégia de Governo Digital 
(EGD) 2020-2022 e, ao somar as contribuições, identificamos que o PDTIC 2020-2022 contribui, principalmente, dos seguintes objetivos da EGD 2020-2022: 

 

7 - Políticas públicas baseadas em dados e evidências (10 ações contribuintes); 

13 - Reformulação dos canais de transparência e dados abertos (idem); 

8 - Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes (9 ações contribuintes); 

18 - Equipes de governo com competências digitais (8 ações contribuintes). 
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A seguir estão os objetivos estratégicos da Estratégia de Governança Digital 2020-2022 e as ações do PDTIC 2020-2022 que contribuem, em maior ou menor grau: 

 

OBJETIVO Ipea 
Gestão 

Ciência 
de 

Dados 

Comunicação 
Digital 

Salas de 
Pesquisa Teletrabalho Novos 

Apps IpeaData 

Suporte 
a 

projetos 
especiais 

Modernização 
da 

Infraestrutura 
de TIC 

Adequação 
LGPD Total 

 1 - Oferta de serviços públicos 
digitais X   X     X X X X   6 

 2 - Avaliação de satisfação nos 
serviços digitais X    X     X         3 

 3 - Canais e serviços digitais simples 
e intuitivos X    X     X X X X  6 

 4 - Acesso digital único aos serviços 
públicos X    X         X   X 4 

 5 - Plataformas e ferramentas 
compartilhadas X       X X X  X X  X 7 

 6 - Serviços públicos integrados X      X X X X X 6 

 7 - Políticas públicas baseadas em 
dados e evidências X X X X X X X X X X 10 

 8 - Serviços públicos do futuro e 
tecnologias emergentes X X  X X  X X X X   8 

 9 - Serviços preditivos e 
personalizados ao cidadão X X X     X X    5 

 10 - Implementação da Lei Geral de  X              X X 3 
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Proteção de Dados no âmbito do 
Governo federal 

 11: Garantia da segurança das 
plataformas de governo digital e de 
missão crítica 

X     X         X  X 4 

 12 - Identidade digital ao cidadão X                X X  3 

 13 - Reformulação dos canais de 
transparência e dados abertos X X  X X  X  X  X X X  X 10 

 14 - Participação do cidadão na 
elaboração de políticas públicas X   X      X X   X  X 6 

 15 - Governo como plataforma para 
novos negócios     X          X     2 

 16 - Otimização das infraestruturas 
de tecnologia da informação    X X  X X        X   5 

 17 - O digital como fonte de 
recursos para políticas públicas 
essenciais 

X X     X     3 

 18 - Equipes de governo com 
competências digitais X X  X  X     X X X 7 

Total 16 7 10 6 6 10 10 10 13 10 98 

  

  

 



 
 
 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021 – 2023
 

37 
 

SÍNTESE DO ALINHAMENTO DAS AÇÕES COM O PLANO ESTRATÉGICO DO IPEA E EGD 
objetivos EGD 2020-2022
Objetivo 1 - Oferta de serviços públicos digitais

EGD 2020-2022 PETI ipea 2104-2023 Objetivo 2 - Avaliação de satisfação nos serviços digitais
1 Modernização da infra 6,8,16 1,3,4, Objetivo 11: Garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica
2 Ipea Gestão 6 5,6,8 Objetivo 3 - Canais e serviços digitais simples e intuitivos 
3 teletrabalhao 18 5 Objetivo 7 - Políticas públicas baseadas em dados e evidências
2 Ciencia de dados 7,8 1,3,4 Objetivo 4 - Acesso digital único aos serviços públicos
3 Comunicação Digital 1,2,3,4,7,12,13,16,17,18 1,3,4,8 Objetivo 5 - Plataformas e ferramentas compartilhadas
4 salas de pesquisa 7,16 1,3,4 Objetivo 6 - Serviços públicos integrados
8 Projetos Especiais 8,16 1,3,4, Objetivo 10 - Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do Governo federal

10 Adequação à LGPD 8,10,11,12 6 Objetivo 12 - Identidade digital ao cidadão
7 ipeadata 7,13 1,3,4,7, Objetivo 9 - Serviços preditivos e personalizados ao cidadão
6  Apps 7,13 1,3,4,7, Objetivo 8 - Serviços públicos do futuro e tecnologias emergentes

Objetivo 13 - Reformulação dos canais de transparência e dados abertos
objetivos Objetivo 14 - Participação do cidadão na elaboração de políticas públicas

Objetivo 15 - Governo como plataforma para novos negócios
1 Objetivo 16 - Otimização das infraestruturas de tecnologia da informação
2 Objetivo 17 - O digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais
3 Objetivo 18 - Equipes de governo com competências digitais
4

5

6

7

8

7.     Suporte a projetos especiais – Oferecer suporte tecnológico aos Projetos Especiais do Ipea, com conhecimento e soluções;

1.       Modernização da Infraestrutura de TIC – Atualizações e implementações tecnológicas na aquisição de novas tecnologias para a infraestrutura de TIC (esta ação 
engloba todas as atividades da extinta ação Reorganização da TIC).

8.  Adequação à LGPD. Contratações relativas a serviços e produtos voltados à Segurança e às normas e leis pertinentes.

2.     IpeaGestão – Implementar Sistema de Gestão dos Projetos e Atividades do Ipea integrando todos os módulos necessários à sua consecução;

4.     Ciência de Dados – Implementar plataforma, serviços, processos, métodos, organização, equipe e infraestrutura de software e hardware de alto desempenho, para que as 
áreas finalísticas do Ipea possam usar os recursos computacionais do órgão para atividades de transformação, análise e cruzamento de dados de forma eficiente e eficaz. A 
infraestrutura será ferramenta importante no ciclo de produção de informações para os estudos e pesquisas do Ipea, propiciando uma maior acurácia e menor tempo de 
resposta;
5.     Comunicação Digital – Evolução e adaptação das plataformas digitais do Ipea (portais, sites, hotsites, redes sociais, etc.), voltados à comunicação do Ipea e, integração 
com redes sociais, acadêmicas e de governo.
6.     Salas de Pesquisa – Modernizar a Sala de Sigilo, as demais Salas de Pesquisa e implementar a Sala de Sigilo Virtual, onde o pesquisador, a partir da própria estação de 
trabalho, conecta-se a uma sala de pesquisa virtual, momento em que é desconectado dos demais recursos de entrada e saída de dados, constituindo-se em uma sala de sigilo 
virtual;

3.     Teletrabalho – Modernizar a infraestrutura de teleconferência, teletreinamentos e teleeventos;

10.     Novos Apps – Implementar novos Aplicativos para apoiar os Estudos e Pesquisas a exemplo do IpeaJus, Cobradi, Mapa das Organizações da Sociedade Civil, etc;

9.     IpeaData – Incrementar o IpeaData em Infraestrutura e Plataforma Tecnológica, bem como, o apoio na produção das suas informações (Projeto em destaque pela sua 
importância e abrangência);

Alinhamento aos objetivos estratégicosIniciativa Estratégica ID

PLANO ESTRATÉGICO IPEA 2014 -2023
Objetivos estratégicos finalísticos:

Assegurar produtividade com qualidade e quantitativo adequado de servidores.
Garantir confiabilidade, agilidade e efetividade aos processos e sistemas de 
gestão.

Fortalecer e articular a comunicação externa e interna

Garantir foco e sinergia ao Plano de Trabalho

Avaliar e propor políticas públicas e progs essenciais ao desenv. do país.
Formular estudos prospec. P. orientar estrat. de desenv. de médio e longo prazo.
Assessorar o Estado na melhoria da qualidade de suas decisões.
Contribuir para a qualificação do debate público quanto aos rumos do desenvolvimento do país e da ação do Estado.

Objetivos estratégicos de gestão:
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CAPACIDADE ESTIMADA DE EXECUÇÃO DA TI 

O atual quadro de servidores alocados na CGTIC está muito abaixo da necessidade para a 
gestão de recursos, contratações, contratos, demandas e da própria agenda do SISP, a qual nos 
impõe uma série de atividades, posto que apenas os servidores podem praticar os atos 
administrativos, o que não pode ser objeto de terceirização. Nesse contexto, as atividades propostas 
neste PDTI poderão ter sua qualidade e seus prazos comprometidos. Além disso, faz-se 
extremamente necessária a disponibilização orçamentária para a aquisição/contratação apresentada 
nos planos anuais de contratação. Vale ainda observar que os colaboradores terceirizados estão 
dedicados ao atendimento aos usuários e não participam da gestão ou coordenação de projetos 
deste PDTI. 

  

A quantidade de recursos humanos disponíveis para a execução de todos os projetos deste 
PDTIC era, em junho de 2021, a seguinte: 

CGTIC/DIDES - Ipea Brasília-DF 

Servidores CGTIC DVSIS DVITI DVSUP Total 

Efetivos 1 2 4 2 9 

Terceirizados 2 1 5 5 13 

Bolsistas   2 1   3 

Estagiários        0 

Total 3 5 10 7 25 

  

SEINF/COADM - Ipea Rio-RJ 

Servidores SEINF Total 

Efetivos 2 2 

Terceirizados 3 3 

Bolsistas     

Estagiários     

Total 5 5 

  

  

Com relação à alocação dos recursos humanos, a CGTIC está estruturada de tal sorte que os 
servidores alocados em cada área, conforme tabela acima, respondem conjuntamente por todas as 
atividades de coordenação e gestão daquilo que compete a cada área, além de comporem as equipes 
de planejamento das contratações e de fiscalização dos contratos. 
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Alocação de Servidores por Projeto/atividade (alocados/disponíveis): 

Projetos / Atividades CGTIC DVSIS DVITI DVSUP 

1. Modernização da Infraestrutura de TIC 1/1 2/2 4/4 2/2 

2. IpeaGestão 1/1 2/2 1/4   

3. Teletrabalho 1/1   2/4   

4. Ciência de Dados  1/1 2/2 4/4   

5. Comunicação Digital 1/1 2/2 1/4   

6. Salas de Pesquisa  1/1   4/4   

7. Suporte a projetos especiais  1/1 2/2 4/4 2/2 

8. Adequação LGPD 1/1 2/2 4/4 2/2 

9. IpeaData 1/1 2/2 4/4   

10. Novos Apps  1/1 2/2 2/4   

a. Agenda SISP 1/1 2/2 4/4 2/2 

b. Planejamento de contratações de TIC 1/1 2/2 4/4 2/2 

c. Fiscalização de contratos 1/1 2/2 4/4 2/2 

d. Atendimento aos usuários 1/1 2/2 4/4 2/2 

e. Manutenção e desenvolvimento de sistemas 1/1 2/2 4/4 2/2 

f. Monitoramento e gestão da infraestrutura 1/1 2/2 4/4 2/2 
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Alocação de Servidores por Contrato 

 Servidores do planejamento 
  

Servidores do contrato 
Número 
Contrato 

  

Unidades 
Requisitantes 

  

Fornecedor 
  

Vig. Início 
  

Vig. Fim 
  

Valor Global 
  

Núm. 
Parcelas 

  

Valor Parcela 
  

Situação 
  

Integrante 
Requisitante 

Integrante 
Técnico 

Integrante 
Administrat

ivo 

Fiscal 
Titular 

Fiscal 
Substituto 

João Claudio 
Garcia R. 

Lima 

Márcio 
Simão 

Marinésia 
Lemos 
Souto 

João 
Claudio 

Garcia R. 
Lima 

 
0042/2017 DIDES/CGTIC 

 INTERAGI TECNOLOGIA 
LTDA 

26/12/2019 26/12/2020 R$ 533.323,70 12 R$ 44.443,64 Ativo 

Paulo Lari 
Filipe 

Guimarães 
Francisca 
Gardênia 

Filipe 
Guimarães 

Paulo Lari 0015/2018 DIDES/CGTIC 
ALLTECH – SOLUCOES EM 
TECNOLOGIA LTDA 

13/07/2018 13/07/2021 R$ 344.420,00 1 
R$ 

344.420,00 
Ativo 

          
2020NE800

036 
DIDES/CGTIC BLOOMBERG L.P. 01/07/2019 01/07/2021 R$ 92.589,72 12 R$ 7.715,81 Ativo 

Márcio 
Simão 

Lucas 
Benevides 

Paulo 
Alberto 

Cordeiro 

Márcio 
Simão 

Lucas 
Benevides 

0009/2018 DIDES/CGTIC 
NB2TI SOLUCOES E 
METRICAS LTDA 

09/03/2020 09/03/2023 R$ 78.998,99 12 R$ 6.583,24 Ativo 

          0016/2019 DIDES/CGTIC BLOOMBERG FINANCE L.P 01/07/2019 01/07/2021 R$ 185.179,50 24 R$ 7.715,81 Ativo 

          
2019NE800

315 
DIDES/CGTIC BLOOMBERG L.P. 01/07/2019 01/07/2021 R$ 54.010,69 7 R$ 7.715,81 Ativo 

Márcio 
Simão 

Allan 
Ricardo 

Manoel de 
Ribamar 

Márcio 
Simão 

Allan 
Ricardo 

0038/2017 DIDES/CGTIC 
GARTNER DO BRASIL 
SERVICOS DE PESQUISAS 
LTDA. 

08/12/2019 08/12/2020 R$ 239.660,07 12 R$ 19.971,67 Ativo 

Márcio 
Simão 

Paulo Lari 
Devalde 

Santana de 
Assis 

Paulo Lari 
Filipe 

Guimarães 
0026/2019 DIDES/CGTIC CAST INFORMATICA S/A 16/12/2019 16/12/2020 R$ 67.889,88 6 R$ 11.314,98 Ativo 

Paulo 
Lari 

Christian 
Damasceno 

Marinésia 
Lemos 
Souto 

Christian 
Damasceno 

Paulo Lari 0022/2019 DIDES/CGTIC 
SERPRO SERVIÇO FEDERAL 
DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS 

22/10/2019 22/10/2020 R$ 129.486,72 12 R$ 10.790,56 Ativo 
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Bernar 
Vieira 

Leonardo 
de Araujo 

Paulo 
Alberto 

Cordeiro 

Leonardo 
de Araujo 

Bernar 
Vieira 

0006/2018 DIDES/CGTIC BUYSOFT DO BRASIL LTDA 20/02/2018 20/02/2021 R$ 14.073,70 1 R$ 14.073,70 Ativo 

Paulo 
Lari 

Eder 
Gillian 

Devalde 
Santana de 

Assis 

Eder 
Gillian 

Christian 
Damasceno 

0027/2016 DIDES/CGTIC 
TELECOMUNICACOES 
BRASILEIRAS SA TELEBRAS 

05/01/2020 05/01/2021 R$ 664.281,72 12 R$ 54.356,81 Ativo 

José 
Feres 

Jorge 
Morandi 

Manoel de 
Ribamar 

Jorge 
Morandi 

José Feres 0027/2019 DIDES/CGTIC 
DRIVE A INFORMATICA 
LTDA 

23/12/2019 23/12/2020 R$ 512.000,00 1 
R$ 

512.000,00 
Ativo 

Paulo 
Lari 

Eder 
Gillian 

Marinésia 
Lemos 
Souto 

Eder 
Gillian 

Paulo Lari 0044/2017 DIDES/CGTIC 
INGRAM MICRO 
INFORMATICA LTDA 

19/01/2018 19/01/2021 R$ 680.180,00 1 
R$ 

680.180,00 
Ativo 

Paulo 
Lari 

Eder 
Gillian 

Devalde 
Santana de 

Assis 

Christian 
Damasceno 

Paulo Lari 0020/2018 DIDES/CGTIC 
DECISION SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA 

26/11/2018 26/11/2023 R$ 558.000,00 1 
R$ 

558.000,00 
Ativo 

Wriggbe
rto 

Lacerda 

Filipe 
Guimarães 

Joaquim A. 
B. Primo 

Márcio 
Simão 

Wriggberto 
Lacerda 

0001/2018 DIDES/CGTIC 
UNICA DISTRIBUIDORA E 
LOCACAO DE COPIADORAS 
LTDA 

01/02/2018 01/02/2022 R$ 12.748,73 24 R$ 531,20 Ativo 
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PLANO DE METAS E DE AÇÕES 

  

Ações de TIC 

  
Metas Físicas 

2021 2022 (**) 2023(**) 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1º 
semestre 

2º 
semestre 

1. Modernização da 
Infraestrutura de TIC (*)       

2. IpeaGestão 20% 50% 60% 75% 85% 100% 
pre 

3. Teletrabalho 20% 100%     

4. Ciência de Dados 20% 50% 60% 75% 85% 100% 

5. Comunicação Digital 20% 50% 60% 75% 85% 100% 

6. Salas de Pesquisa 20% 50% 100%       

7. Suporte a projetos 
especiais (*)          

8. Adequação à LGPD (*)       

9. IpeaData  (*)             

10. Novos Apps (*)             

(*) Caracterizam-se como projetos de caráter continuado.  

(**) Previsão 

 

  

PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

Considerando que as atividades majoritárias dos servidores da CGTIC consistem na gestão, coordenação, 
fiscalização e planejamento das contratações, os treinamentos serão, prioritariamente, focados nessas ações. 
Também haverá treinamentos técnicos específicos em temas/plataformas, de acordo com as necessidades que 
se forem apresentando no desenvolvimento dos projetos e nas atividades de cada área. 
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Relação de área temática por servidores de cada área 

Área Temática CGTIC DVSIS DVITI DVSUP Externo 

Ciência de 
Dados  1 2 4 2 Núcleos Estatísticos 

Gerência de 
Projetos 1 2 2     

Planejamento, 
Elaboração e 

Fiscalização de 
Contratos 

1 2 4 2   

Tecnologias 
Específicas 1 2 4 2   

Programação de 
Computadores   2       

Metodologia e 
Técnicas de 

Desenvolvimento 
de Sistemas 

1 2       
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PLANO ORÇAMENTÁRIO 

 

Em 10 de janeiro de 2019, foi publicada a Instrução Normativa Nº 01 – SEGES/ME que dispõe sobre 
Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações 
no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de 
Planejamento e Gerenciamento de Contratações. 

 

Dessa forma, o Ipea efetuou o cadastramento das contratações, até então relacionadas, através da 
plataforma do Plano Geral de Compras - PGC (https://pgc.planejamento.gov.br), contemplando todos os itens 
de TIC que se pretendia contratar, a partir de 2020. 

  

Vale destacar que a lista registrada no PAC é composta por todos os itens que se vislumbravam à 
época, independentemente de quando e se, de fato, ocorreriam.  

 

A previsão orçamentária para a execução deste PDTI estará sujeita à aprovação da Proposta 
Orçamentária encaminhada pelo Ipea, cuja estimativa, baseada na execução de 2020, é a que se segue: 

$ milhões 

AÇÃO 2021 2022 2023 T O T A L

Modernização e Adequação da Infra TIC              6,7              8,8              5,8                21,3 

IpeaGestão              0,4              1,1              1,1                  2,6 

Teletrabalho              0,5              0,5                  1,0 

Ciência de Dados              1,5              1,5                  3,0 

Comunicação Digital              0,5              0,5              0,5                  1,5 

Salas de Pesquisa              2,5              2,5                  5,0 

Suporte a Projetos Especiais              0,2              0,2                  0,4 

LGPD              3,5              1,5                  5,0 

IpeaData              0,1              0,3              0,3                  0,7 

Novos Apps              0,1              0,1                  0,2 

T O T A L              7,7           19,0           14,0               40,7  
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PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

Introdução 

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos 
recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do PDTIC. 

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, 
consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do 
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da execução, bem como o alcance 
dos resultados pretendidos com o PDTIC. 

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos 
e o impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a 
identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de 
tratamento dos riscos. 

Para o tratamento de riscos, as seguintes opções podem ser selecionadas: evitar, reduzir ou mitigar, 
transferir ou compartilhar, e aceitar ou tolerar o risco. 
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Avaliação e tratamento dos riscos identificados 

Id Risco Probabili
dade Impacto Dano Tratamento Ação preventiva/responsável Ação de 

contingência/responsável 

1 Extinção do cargo de Analista de 
Sistemas (Decreto 10.185) Alta Alto 

Enfraquecim
ento nas 
ações de TIC 

Reverter Ação junto ao ME na busca da 
reversão. / Direção do Ipea 

Redução das demandas/ 
Comitê de TIC 

2 Inviabilidade de execução em 
virtude de corte orçamentário Alta Alto Paralisação 

de projetos Mitigar 

Manter a alta direção 
atualizada sobre as 
consequências da paralisação 
dos projetos 

/Comitê de TIC 

Reorganizar os projetos 
para a nova realidade 

/Comitê de TIC 

3 

Mudança repentina na tecnologia 
de modo a tornar obsoletas as 
soluções de TIC presentes e 
planejadas 

Média Alto 
Obsolescênc
ia 
tecnológica 

Evitar 
Constante acompanhamento 
das soluções tecnológicas  

/Comitê de TIC 

Reorganizar os projetos 
para a nova realidade 

/Comitê de TIC 

4 Mudanças políticas do governo Alta Alto 
Planejament
o se torna 
inócuo 

Aceitar 
Manter a alta direção 
atualizada sobre as mudanças 
políticas / Comitê de TIC 

Reorganizar os projetos 
para a nova realidade 

/ Comitê de TIC 
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Identificação e análise dos principais riscos 

 

Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e 
impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco que direcionarão as ações 
relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e 
gestão do contrato). 

  

Classificação Valor 

Baixo  5 

Médio 10 

Alto 15 
Escala de classificação de probabilidade e impacto 

  

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a 
definição dos critérios de classificação do nível de risco. 

 

 
Matriz Probabilidade x Impacto 

  

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região 
da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é 
entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na 
região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de 
risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as 
medidas preventivas previstas. 
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A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste 
documento: 

Id Risco P1 I2 Nível de Risco 
(P x I)3 

1 Extinção do cargo de analista de sistemas 15 15 225 

2 Inviabilidade de execução em virtude de corte 
orçamentário 15 15 225 

3 Mudança repentina na tecnologia de modo a tornar 
obsoletas as soluções de TIC presentes e planejadas 10 15 150 

4 Mudanças políticas do governo 15 15 225 

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto. 
1 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada 
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos 
gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19). 
2 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18). 
3 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da 
combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23). 

   

PROCESSO DE REVISÃO DO PDTIC 

Todo mês de dezembro de cada ano, ou por convocação do Comitê de TIC. 

  

FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC 

Considerando o reduzido quadro de pessoal da CGTIC, bem como a idade avançada dos 
servidores, é importante registrar a necessidade de vagas para reposição do quadro, que vem 
reduzindo desde o último concurso realizado em 2009. Além disso, os sucessos dos projetos 
dependem diretamente do patrocínio e apoio da direção do órgão e da sensibilização de seus 
servidores para o efetivo êxito de cada ação proposta. A complexidade dos normativos que regem a 
área de tecnologia impõe um processo mais longo e composto por um altíssimo número de artefatos 
que, por sua vez, são extremamente extensos, demandando, assim, um maior trabalho, tanto no 
planejamento das contratações, quanto na sua execução. Essas características ressaltam, ainda mais, 
a necessidade de recuperação da nossa força de trabalho composta por servidores.  
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CONCLUSÃO 

A tecnologia da informação e comunicações (TIC) assumiu, nos últimos anos, um papel 
imprescindível no contexto das organizações públicas brasileiras. O foco principal da TI é a efetiva 
utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, a TIC 
tem transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando as suas áreas negociais. É a TIC 
que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e 
inovação. 

Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prime pela melhor gestão dos 
recursos e pela maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a 
realização de um bom planejamento de TIC que viabilize e potencialize a melhoria contínua da 
performance organizacional. 

Para alcançar esse resultado, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e 
planos da TIC e as estratégias organizacionais. Dessa maneira, o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (PDTIC) é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação 
da área de TIC, definindo estratégias e o plano de ação para implementá-las. 

No cenário atual de constantes mudanças, o PDTIC é uma importante ferramenta de apoio 
à tomada de decisão para o gestor, habilitando-o a agir de forma proativa, contra as ameaças e a 
favor das oportunidades. O PDTIC representa um instrumento de gestão para a execução das ações e 
projetos de TIC da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em TIC, minimizar o 
desperdício, garantir o controle, aplicar recursos naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, 
melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão. 

O mote do atual governo é a transformação digital dos serviços oferecidos aos cidadãos, 
aumentando, assim, sua capacidade de atendimento, na medida em que oferece o atendimento pela 
internet. Entretanto, é igualmente importante, principalmente no contexto já apresentado quanto à 
complexidade dos normativos administrativos, que essa transformação alcance os processos 
administrativos dos órgãos. Assim, grande parte das ações aqui apresentadas possuem este objetivo. 

Os sucessivos cortes, tanto na esfera orçamentária, quanto na contínua redução do nosso 
quadro, colocam em alto risco o êxito das ações aqui propostas e são de conhecimento da direção do 
Ipea, que recorrentemente solicita a recomposição das propostas orçamentárias e a reposição do 
quadro de pessoal. As negativas, porém, reduzem drasticamente nossa capacidade de planejamento. 

Portanto, para contribuir com o alcance desses objetivos, este Plano provê informações que 
ajudam a organizar e planejar melhor as ações relacionadas à tecnologia da informação e 
comunicações, auxiliando na solução de alguns dos grandes desafios enfrentados pela administração 
pública atualmente: o de possibilitar a maior efetividade no emprego dos recursos de TIC, colaborar 
para uma gestão integrada, com publicidade das realizações, resultando em maior benefício para a 
sociedade e maior transparência no uso de recursos públicos. 

  

 


