
 

 

 

www.cpqd.com.br 

 

 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – PDTIC 

PD.33.10.83A.0204B/RT-41-AB  

 

Detalhamento dos Processos de 
Relacionamento com Clientes e 

Fornecedores, Gestão de Portfólio de 
Projetos e Demandas 

 

Etapa 6 – Modelo Proposto de Governança, 
Gestão de TIC e Arquitetura Tecnológica 

 

Governo do Estado de Minas Gerais  

Cotação: 37826/2015 

 

Cliente: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Governo do Estado de Minas Gerais 

Contato: Fabrício de Barros Salum E-mail: fabricio.salum@planejamento.mg.gov.br 

Endereço: Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – CAMG – 3º andar – Edifício Gerais 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, nº 4001, Bairro Serra Verde, CEP nº 31630-901 

 

Fone: (31) 3915-0410 Fax:   



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-41-AB FINAL 2 / 28 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

SUMÁRIO 

1 Resumo ............................................ ........................................................................... 3 

2 Glossário ......................................... ............................................................................ 4 

3 Gerenciamento do relacionamento com o cliente e for necedores ......................... 5  

3.1 Modelo operacional ............................................................................................. 5 

4 Gestão de Portfólio de Projetos e Demandas ........ ................................................. 10 

4.1 Conceitos .......................................................................................................... 10 

4.2 O Projeto ........................................................................................................... 12 

4.3 Ambiente Interno das Secretarias e órgãos do Estado de Minas Gerais ........... 15 

4.4 Planos de Ação e Projetos ................................................................................ 15 

4.5 Metodologia de trabalho .................................................................................... 15 

4.5.1 Definição dos Planos de Ação e Projetos ..................................................... 17 

4.5.2 Identificação e classificação dos projetos ..................................................... 17 

4.5.3 Priorização dos projetos ............................................................................... 18 

5 Conclusões e Considerações Finais ................. ...................................................... 25 

6 Anexos ............................................ .......................................................................... 26 

7 Referência bibliográfica .......................... ................................................................. 26 

8 Histórico de versões deste documento .............. .................................................... 27 

9 Execução e aprovação .............................. ............................................................... 28 

 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-41-AB FINAL 3 / 28 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

1 Resumo 

Este relatório tem por objetivo apresentar o modelo operacional de relacionamento com o 
cliente e de priorização de programas e projetos propostos visando as melhorias 
necessárias para que a organização de TIC alcance de forma eficaz e eficiente a estratégia 
estabelecida pelo Estado.  

Os modelos propostos foram elaborados a partir dos resultados das análises do ambiente 
do ambiente interno (infraestrutura, segurança da informação, sistemas e dados) [Ref 5] e 
da identificação das lacunas existentes na gestão de TIC quando comparadas as melhores 
práticas [Ref 6]. 
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2 Glossário 

COBIT – Control Objectives for Information and related Technology (Modelo de Corporativo 
para Governança e Gestão de Tecnologia da Informação) 

DE – Diretrizes Estratégicas de Tecnologia da Informação e Comunicação 

EAD – Ensino a Distância  

ISO – International Organization for Standardization 

ITIL – Information Technology Infrastructure Library (conjunto de boas práticas para o 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação)  

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 

LOA – Lei de Orçamento Anual 

OTIC – Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental 

SEPLAG –  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

SLA - Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço) 
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3 Gerenciamento do relacionamento com o cliente e f ornecedores 

3.1 Modelo operacional 

Uma administração de TIC requer a tomada de decisões, a ação direcionada e o controle, 
mas a governança de TIC amplia a gestão e alcança a estratégia do Estado, submetendo a 
linha decisória aos comportamentos desejáveis; estabelece, portanto, a harmonização 
entre a estratégia de TIC e a organização do Estado, os arranjos de Governança de TIC e 
as metas de desempenho do negócio. 

A base de uma governança de TIC resulta da seleção cuidadosa dos processos e sistemas 
que devem ser padronizados e integrados para prover as capacidades centrais. 
Paradoxalmente, torna os processos em si menos flexíveis e a organização de TIC ao 
mesmo tempo mais ágil através da harmonização entre a estratégia e a organização, os 
arranjos de Governança de TIC e as metas de desempenho do negócio. 

A construção de uma Governança de TIC e consequentemente de um bom relacionamento 
com o cliente, depende da escolha de um modelo operacional que significa o nível 
necessário de integração e padronização dos processos de negócio para oferecer bens e 
serviços de qualidade aos clientes (órgãos). 

• A padronização dos processos e sistemas relacionados significa definir como um 
processo será executado, independentemente de quem o desempenhará ou onde 
será concluído. A padronização proporciona eficiência e previsibilidade em toda a 
organização de TIC. 

• A integração associa os esforços dos órgãos por meio de dados compartilhados. 
Esse compartilhamento de dados pode ser entre processos permitindo o 
processamento de transações do dia a dia ou ainda permitir que a organização de 
TIC apresenta uma única face no tratamento aos seus clientes (órgãos). 

As principais características de um modelo operacional [Ref 10] estão representadas na 
Figura 1. 

 

Figura 1 – Característica do modelo operacional 
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Comparando os resultados da fase de avaliação da maturidade dos processos de 
gerenciamento de TIC dos órgãos participantes do PDTIC [Ref 6] com o quadro de modelo 
operacional, é possível constatar que as características operacionais predominantes estão 
na dimensão “Diversificação” apresentada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Situação do modelo operacional do Estado  

As características operacionais desta dimensão correspondem a: 

• Poucos ou nenhum cliente / fornecedor compartilhado  

o Órgãos do Estado com maior autonomia não utilizam a PRODEMGE como 
provedora de TIC para todos os serviços que a mesma deve prestar de 
acordo com o seu caderno de serviços. 

• Transações independentes 

o Órgãos do Estado possuem sistemas próprios não integrados aos sistemas 
confidenciais e corporativos do Estado.  

• Órgãos operacionalmente únicos 

o A forma de operacionalização de seus processos não seguem padrões 
corporativos definidos pelo provedor oficial de serviços de TIC. 

• Administração de negócios autônoma 

o Associado diretamente a autonomia financeira do órgão. 

• Controle do projeto de processos de negócios pelos órgãos 

o Seguem modelos próprios de controle. 
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• Poucos padrões de dados 

o Necessitam de sistemas de apoio (planilhas, entre outros) para integração 
de dados para tomada de decisão. 

• Decisões de TIC tomadas, em sua maioria, nos órgãos  

• Não aderem a soluções corporativas. 

No intuito de se construir um modelo operacional mais adequado à realidade de TIC, 
aperfeiçoando o gerenciamento de relacionamento com os órgãos do Estado e o controle 
de demandas de TIC, foi identificado iniciativas no controle de demandas de TIC e no 
direcionamento dos projetos para que estes sejam alinhados as expectativas do plano de 
Governo do Estado. 

Estas iniciativas de controle estão representadas nos deveres e atribuições dos clientes 
(órgãos e áreas de TIC do Estado) estão regulados por meio de políticas definidas no 
decreto 46765 de 26/05/2015 que institui a Política de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação no Governo do Estado de Minas Gerais e cria o Comitê de 
Gestão Estratégica e o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação no 
âmbito da Administração Pública Estadual.  

Dentre os muitos deveres e atribuições desde documento, destacam-se: 

• Política de TIC  

� A obrigatoriedade de estimativas de investimento, bem como seu 
custo anual de operação e manutenção para todo projeto de TIC; 

� Compete aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
a gestão da TIC em suas unidades de acordo com as políticas de 
TIC do Estado; 

• CGTIC  

� Aprovar os planos gerais de TIC dos órgãos e entidades que 
compõem a Administração Pública Estadual 

• CETIC 

� Promover o alinhamento dos projetos e a aplicação dos 
investimentos em TIC em consonância com os objetivos e as 
diretrizes gerais dos planos diretores de tecnologia da informação e 
comunicação. 

� Analisar e propor diretrizes, normas, padrões e orientações relativos 
ao uso de tecnologias da informação e comunicação e apoiar a sua 
institucionalização; 

Com base nas diretrizes estratégias de TIC definidas para o Estado [Ref 7] é possível 
determinar qual a direção a ser tomada quando ao modelo operacional mais adequado 
para o Estado no gerenciamento de relacionamento com o cliente. 
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A Figura 3 [Ref 10], representa o movimento proposto para o aperfeiçoamento do 
relacionamento com os órgãos e sus demandas de TIC, partindo da dimensão 
“Diversificação”, ou seja baixa integração e baixa padronização, primeiramente para a 
dimensão “Replicação” passando pela padronização dos processos e o último estágio do 
movimento de aperfeiçoamento para a dimensão “Unificação”, ou seja processos 
padronizados e integrados. 

 

Figura 3 – Proposição para o modelo operacional do Estado 

Contudo premissas devem ser consideradas e tratadas pelo CETIC / CGTIC, órgãos 
máximos da governança de TIC do Estado para que se possa efetivamente aperfeiçoar o 
relacionamento com os órgãos do Estado e suas demandas por tecnologia, a saber: 

Na dimensão Replicação, prioritariamente 

• Serviço de TIC comandados centralmente 

Ponto de Atenção 1. Atualmente no Estado Não há uma entidade / área / 
órgão que seja o responsável por TIC, provendo os serviços de TIC, 
determinando seus os padrões e fiscalizando-os. 

Proposição 1. Recomenda-se que a PRODEMGE assuma este papel, 
promovendo-o de seu papel oficial do Estado de órgão de apoio técnico do 
CETIC para provedor oficial de TIC do Estado 

a. Há casos de Secretarias ou órgãos com autonomia de Gestão de TIC 
devido à complexidade ou natureza de seu negócio (Polícia Militar, 
SEF, por exemplo). Para estes, deve-se adicionar um capítulo na 
análise de Risco do órgão expondo oficialmente as brechas 
ocasionadas por não manter a Estrutura de TIC sob 
responsabilidade do órgão citado na Proposição 1.  
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• Controle centralizado (ou corporativo) sobre o projeto dos processos de negócios 

Ponto de Atenção 1. Não existe no estado uma entidade / área / órgão por 
controlar efetivamente e de forma corporativa os projetos e demandas de 
TIC dos órgãos do Estado. 

Proposição 2. Recomenda-se definir uma entidade / área / órgão central 
responsável pelo Planejamento e Controle de Projetos, com a 
responsabilidade de: 

� Administrar de forma centralizada todos os projetos e demandas de 
TIC, aperfeiçoando o gerenciamento de relacionamento com órgãos 
do Estado; 

� Promover o alinhamento dos projetos de TIC dos órgãos as 
estratégias dos compromissos do atual Governo do Estado (PMDI) 
[Ref 4]. 

� Gerenciar os fornecedores de TIC atuando de forma sistêmica no 
controle das contratações alinhado as melhores práticas da 
Administração Pública para este tema, tais como IN 4 - Instrução 
Normativa MP/SLTI Nº 4/2014 [Ref 12], Manual de Procedimentos 
para Gestão Contratual - Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
[Ref 13], Portal de compras de Minas Gerais [Ref 14], ITIL v3 [Ref 
15], considerando prioritariamente: 

• Quando for escolher um fornecedor deve-se preocupar com 
seu histórico, capacidade referencia, classificações de 
crédito, seu tamanho em relação ao que está sendo 
contratado; 

• Nos contratos deve-se ter pelo menos o mínimo de metas 
(ANS) de qualidade, sendo que as metas precisam ser 
realistas, mensuráveis e alinhadas as necessidades da 
organização; 

• Caso o fornecedor insista em utilizar seus processos e 
ferramentas, deverá ter um completo alinhamento entre o 
processo /ferramenta do fornecedor x contratante; 

• Completo plano de comunicação com os devidos contatos 
dentro do fornecedor e a matriz de escalabilidade; 

• As revisões da performance do serviço prestado deverão ser 
avaliadas com frequência, quanto mais importante o 
fornecedor, maior deverá ser a frequência e a extensão do 
relatório avaliado; 

• Todo contrato e fornecedor devem ter um dono do contrato ou 
fiscal do contrato, que garantirá todos os passos do processo 
estão sendo seguidos. 
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4 Gestão de Portfólio de Projetos e Demandas 

A metodologia de priorização utilizada para o desenvolvimento deste tema é uma 
adaptação da abordagem MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 
Evaluation Technique) [Ref 16]. Esta abordagem utiliza-se do modelo de avaliação adotado 
pela escola europeia, MCDA (Multicriteria Decision Aid) [Ref 17]. 

A avaliação MCDA é composta pelas seguintes atividades: (i) Contextualização; (ii) 
definição de critérios; (iii) construção do descritor de impacto de cada critério; (iv) definição 
dos pesos; (v) avaliação de cada critério; (vi) cálculo do valor do critério; (vii) análise de 
sensibilidade nos resultados; e (viii) resultado final [Ref 17]. 

4.1 Conceitos 

Uma organização que trabalhe com projetos e não possua uma gestão de portfólio 
estruturada tende a incorrer em diversas falhas, conforme apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Desenvolvimento de Projetos sem Gestão d e Portfólio 

Sem Portfólio Resultados Imediatos Resultado Final 

• Relutância em paralisar ou 
excluir projetos; 

• Novos projetos são 
adicionados sem foco. 

• Muitos projetos; 

• Dispersão de estorço. 

• Aumento do time to market; 

• Altas taxas de falhas. 

• Não há processo 
decisório claro. 

• Muitos projetos sem valor; 

• Bons projetos somente, por 
falta de investimentos. 

• Poucos projetos 
vencedores; 

• Muitos projetos sem valor. 

• Ativação baseada na 
emoção e política. 

• Projetos errados são 
ativados. • Muitas Falhas. 

• Não há critérios 
estratégicos para a 
ativação de projetos. 

• Projetos não alinhados ao 
negócio. 

• Novos projetos não 
alinhados com a estratégia. 

 

Estas falhas decorrem das diferenças entre as duas gestões (de múltiplos projetos e de 
portfólio), a saber, a gestão de portfólio visa selecionar e priorizar projetos alinhados com a 
estratégia organizacional, enquanto que a gestão de projetos (múltiplos) atua na alocação 
de recursos para que os projetos alcancem os resultados planejados, tendo, portanto, um 
foco tático da gestão. A Tabela 2 apresenta as diferenças entre esses tipos de gestão.  
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Tabela 2 – Gestão de Portfólio de Projetos x Gestão  de Múltiplos Projetos 

 
Gestão de Portfólio Gestão de Múltiplos Projetos 

Objetivo Seleção e priorização de projetos Alocação de Recursos 

Foco Estratégico Tático 

Ênfase no planejamento  Médio e Longo Prazo Curto prazo (dia-a-dia) 

Responsabilidade Executivos / Gerentes Seniores Gerentes de projeto / produtos 

 

Para se chegar ao Portfólio de projetos, segundo o estabelecido na metodologia PMBOK 
[Ref 18], realizar o ciclo de Gestão do Portfólio de Projetos, são necessários os seguintes 
passos: (i) identificação, (ii) categorização, (iii) seleção, (iv) análise de riscos, (v) 
priorização, (vi) balanceamento e (vii) monitoramento. A organização destas etapas no 
processo adotado é apresentada na Figura 4. 

 

Figura 4 - Gestão de portfólio de projetos 
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4.2 O Projeto 

O projeto para desenvolver o Plano Diretor de TIC para o Estado de Minas Gerais, se 
iniciou com a avaliação do estado atual da TIC no Estado de Minas Gerais, em todas as 
Secretarias e órgão do Estado. Para tanto foram organizadas reuniões de trabalho para 
identificar possíveis pontos de melhoria na Infraestrutura, Gestão de TIC, além de um 
levantamento das necessidades dos clientes de TIC, buscando, com isso, um alinhamento 
na elaboração das Estratégias para o Estado e o direcionamento das mesmas. 

A partir destes direcionadores (infraestrutura, gestão e levantamento das necessidades e 
projetos), que representam “onde” o Estado de Minas Gerais deseja estar no futuro e por 
quais princípios ela se balizará para alcançar à posição almejada, foi realizada uma análise 
do ambiente empresarial, focando, principalmente no ambiente interno (ambiente que as 
Secretarias e órgãos detêm o domínio, pois ela pode determinar como as coisas devem 
ser). Desta análise surgiram as oportunidades presentes no ambiente externo e presentes 
no ambiente interno. O passo seguinte foi a definição dos Objetivos / Estratégias capazes 
de conduzir o Estado de Minas Gerais a consecução de sua missão e ao alcance da 
situação visionada no PMDI [Ref 4]. 

Estes Objetivos / Estratégias, agrupados de acordo com um conjunto de perspectivas 
(Figura 6), serão viabilizados por ações concretas, organizadas nos diversos projetos, em 
uma planilha de priorização segundo um processo que será apresentado no item 4.4 deste 
relatório. É necessário salientar que as ações de melhoria propostas a partir da 
identificação das oportunidades de melhoria também serão utilizadas, na próxima fase 
para definição dos projetos.  A figura a seguir (Figura 5) apresenta a visão estratégica 
estabelecida no Relatório de visão estratégica da TIC do Governo do Estado e na Figura 6 
relaciona com as perspectivas de negócio. 
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Figura 5 - Consolidação e associação OTIC X Estraté gia 

OTIC 6 
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OTIC 4 OTIC 2 OTIC 1 
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Figura 6 - Estratégia de Priorização de Portfólio e  Demandas 
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4.3 Ambiente Interno das Secretarias e órgãos do Es tado de Minas Gerais 

A análise do ambiente interno das Secretarias e órgãos ocorreu em três momentos 
paralelamente, o primeiro na identificação das necessidades de TIC com dinâmicas de 
levantamento de necessidades para 35 Secretarias e órgãos (disponíveis nos documentos 
de entrega PD.33.10.83A.0204B/RT-01 ao PD.33.10.83A.0204B/RT-35), o segundo na 
avaliação de seu sistema de gestão de TIC baseado nas melhores práticas do COBIT 
(disponíveis nos documentos de entrega PD.33.10.83A.0204A/RT-40 ao 
PD.33.10.83A.0204A/RT-74) e o terceiro, onde foi executada a avaliação da infraestrutura 
e sistemas de TIC (disponíveis nos documentos PD.33.10.83A.0204A/RT-05 ao 
PD.33.10.83A.0204A/RT-39-AA).  

4.4 Planos de Ação e Projetos  

Por meio da execução dos planos de ação se atingirão os objetivos estratégicos definidos 
para o Estado de Minas Gerais e apresentado no Relatório de visão estratégica da TIC do 
Governo do Estado [Ref 7]. 

Um projeto constitui o elo entre as estratégias empresariais e as necessidades de 
infraestrutura, sistemas e dos clientes, de forma a. Identificar as estratégias em um 
Processo de Planejamento, ou mesmo determiná-las, quando esse não existir, é o primeiro 
passo para a caracterização do conjunto de Projetos. 

Os projetos organizam as ações planejadas de forma a dar consistência as mesmas. 

4.5 Metodologia de trabalho 

Conforme apresentado no relatório PD.33.10.83A.0204B/RT-39-AA (Etapa 5 – Visão 
Estratégica de TIC) e representado na Figura 7, as etapas de definição das ações e dos 
projetos vêm após o estabelecimento das estratégias e das oportunidades de melhoria 
identificadas. A seguir estão apresentados as ações e o processo de priorização segundo 
as perspectivas definidas na Figura 6. 
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Figura 7 - Ciclo de criação de projetos para conect ar estratégias às necessidades 

A respeito da execução do portfolio de programas e projetos o mesmo será por meio da 
metodologia de gestão de projetos do PMI baseado no guia PMBOK (5a. Edição) [Ref 18], 
que é amplamente conhecido e utilizado em todo mundo, como um modelo de excelência.  

Por definição, um Portfolio “se refere a um conjunto de projetos ou programas e outros 
tipos de trabalhos que se agrupam para facilitar o direcionamento eficaz desse trabalho 
para cumprir com os objetivos estratégicos do negócio”. Partindo dessa premissa, se 
sugere que o trabalho se relacione com os seguintes programas ou projetos: 

 

Figura 8 - Guia PMBOK 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-41-AB FINAL 17 / 28 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

 

 

Figura 9 – Interações entre a Gestão de projetos, G estão de programas 

 (Fonte: PMBOK, 5ª. Edição) 

4.5.1 Definição dos Planos de Ação e Projetos 

Os projetos e os planos de ação serão desenhados na próxima fase e, aprovados pelo 
Governo do Estado de Minas, serão a base para execução de forma a atingir os objetivos 
estratégicos e reduzir as brechas operacionais e de gestão identificados durante a 
execução deste PDTIC. Os Programas se segmentam em vários projetos para uma melhor 
gestão e controle. 

Para criar o portfólio serão considerados os objetivos estratégicos e planos de ação 
associados. 

4.5.2 Identificação e classificação dos projetos 

Os planos de ação estão associados a um ou mais objetivo estratégico ou a um aspecto 
estruturante (Infraestrutura, sistemas e dados, Processos de TIC, Gestão Orçamentária e 
Financeira, Compras e Contratos, Gestão de Projetos e Portfólio de TIC. De acordo com a 
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Figura 6, estes aspectos estruturantes relacionam-se com as perspectivas de 
“Aprimoramento das competências individuais, Infraestrutura, Insumos, Excelência 
Organizacional e Sociedade”. 

Após a definição dos projetos (na próxima fase) será elaborada a documentação inicial do 
projeto para melhor avalia-lo quanto a pertinência de incluí-lo no portfólio de projetos a 
serem executados no próximo exercício. Esta etapa terá inicio com a identificação das 
informações básicas em nível alto dos projetos. A categorização, conforme apresentado 
anteriormente, será feita por meio da associação dos projetos com as perspectivas 
estratégicas, possibilitando com um melhor equilíbrio do portfólio, evitando a concentração 
de apenas um tipo de projeto. 

4.5.3 Priorização dos projetos 

A priorização de projetos é uma das etapas da Gestão de Portfólio. Para chegar até ela, 
projetos elegíveis para compor o portfólio já foram identificados, categorizados, avaliados e 
selecionados. Na priorização são aplicados critérios para criar uma lista de prioridade ou 
sequência em que os projetos selecionados devem ser executados, mas sem uma análise 
contextual e conjuntural. 

Segundo o The Standard for Portfolio Management do PMI, a priorização é o processo de 
“ranqueamento” dos projetos com vistas a subsidiar análises posteriores relacionadas ao 
balanceamento e aprovação do portfólio. Os critérios utilizados para a priorização estão 
relacionados a 4 grandes “drivers” estratégicos, aplicáveis a qualquer organização. São 
eles: estratégias, investimento e tempo, risco e foco. 

Uma das técnicas de seleção de projetos mais simples e mais comumente usadas, mesmo 
que seu uso passe despercebido na maioria dos casos, nesse método os projetos são 
classificados por sua importância e por sua complexidade ou custo (financeiro ou não) de 
desenvolvimento. A partir deste ponto os projetos com maior importância e menor 
complexidade são priorizados e desenvolvidos primeiro. O ponto positivo desse método é 
sua simplicidade, sendo que, por trabalhar com variáveis subjetivas como importância e 
complexidade, esse método é bastante funcional quando existe um número pequeno de 
projetos a serem levados em consideração.  

O processo de priorização do portfólio segue o estabelecido pelo PMI e pode ser visto na 
Figura 10. Na sequência são detalhadas cada uma das atividades. 
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Figura 10 - Processo de Priorização de Projeto 

4.5.3.1 Contextualização 

Esta atividade corresponde ao entendimento do cenário em que o projeto está inserido, em 
especial das estratégias da organização, para poder estabelecer e/ou revisar os critérios e 
os pesos utilizados na priorização. 

Para o conceito a seguir utilizado seguem as definições sobre : 

• Projetos de Perspectiva SOCIEDADE (SE): Julgam-se projetos alinhados à 
perspectiva sociedade, todo e qualquer projeto que tenha como seu produto de 
saída, algum benefício, infraestrutura, sistema (em plataforma móvel ou não) a 
SOCIEDADE como seu principal beneficiário ou Stakeholder. Entram nestes 
projetos também àqueles que atingem diretamente alguma perspectiva do PMDI.  

• Projetos da Perspectiva CORPORATIVO(CLI): Julgam-se projetos alinhados à 
perspectiva Corporativo, todo e qualquer projeto que tenha como seu produto de 
saída, algum benefício, infraestrutura, sistema (em plataforma móvel ou não) 
comum à todas as Secretarias e órgãos ou a grande parte delas. Neste caso, o 
Stakeholder é um conjunto de secretarias (atuantes no CETIC, por exemplo) que 
compartilham projetos de mesmo objetivo e que podem ser consolidados. Entram 
nestes projetos também àqueles que atingem diretamente alguma perspectiva do 
PMDI principalmente nos pilares de INFRAESTRUTURA E LOGISTICA,  
SEGURANÇA PÚBLICA e EDUCAÇÂO E SAÚDE. 

• Projetos da Perspectiva ASPECTOS LEGAIS(LEG): Julgam-se projetos alinhados à 
perspectiva Aspectos Legais, todo e qualquer projeto que tenha como sua 
ENTRADA, necessidades legais que sobrepõem outras perspectivas. Aspectos 
legais que necessitam ser cumpridos de imediatos ou a curto prazo são 
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necessariamente caracterizados como CRITICOS e devem ser priorizados como 
tal. 

• Projetos da Perspectiva MELHORIA DE PROCESSO (PRO): Julgam-se projetos 
alinhados à perspectiva Melhoria de Processo, todo e qualquer projeto que tenha 
como seu produto de saída, algum benefício em melhoria no ciclo de vida dos 
processos de suporte, governança, financeiro, segurança da informação, 
infraestrutura, sistema para todas as Secretarias e órgãos. Neste caso, o 
Stakeholder é um conjunto de secretarias que compartilham serviços referentes ao 
processo a ser aprimorado. Entende-se por “melhoria de processo”, projetos com 
melhorias sistêmicas para várias Secretarias ou órgãos ou melhorias individuais 
nos processos implementados em cada Secretaria ou órgão independente do seu 
tamanho ou porte. 

• Projetos da Perspectiva APRIMORAMENTO DA COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS 
(PES): Julgam-se projetos alinhados à perspectiva aprimoramento das 
competências individuais, todo e qualquer projeto que tenha como seu produto de 
saída, algum benefício, aprendizado, lista de cursos, competências aprimoradas no 
colaborador da TIC da Secretaria ou órgão. Neste caso, o Stakeholder é um 
conjunto de Secretarias ou órgãos que compartilham das mesmas necessidades de 
desenvolvimento de competências (para serviços prestados) preferencialmente 
para ganho em escala na contratação de cursos, por exemplo.  Este tipo de projeto 
deve ser alinhado com os processos já existentes de aprimoramento de 
competências no Estado. 

• Projetos da Perspectiva INFRAESTRUTURA (INFR): Julgam-se projetos alinhados 
à perspectiva Infraestrutura, todo e qualquer projeto que tenha como seu produto 
de saída, algum benefício, melhoria, nova implementação ou revisão de 
infraestrutura da TIC da Secretaria ou órgão. Neste caso, o Stakeholder é a 
Secretarias ou órgãos com necessidade de melhoramento importante ou critico de 
sua infraestrutura computacional (como data center, rede LAN, Rede WAN, PCs e 
notebooks voltados para processos de infraestrutura – monitoramento, por 
exemplo) para serviços prestados. Cabe ressaltar que projetos de infraestrutura 
básica (desde que aprovado pelo CETIC) são primordiais para o bom 
funcionamento da Secretaria ou órgão ou mesmo para continuidade do mesmo. 
Para Secretarias ou órgãos com infraestrutura deficitária, é de extrema importância 
quo sejam executados antes dos projetos de melhoria de processos ou 
corporativos, por exemplo.  

• Projetos da Perspectiva INSUMOS (INI): Julgam-se projetos alinhados à 
perspectiva insumos, todo e qualquer projeto que tenha como seu produto de 
saída, algum benefício, melhoria, nova implementação ou revisão de sistemas ou 
softwares implementados na TIC da Secretaria ou órgão. Caso esta necessidade 
seja identificada como abrangente para diversas Secretarias ou órgãos, o mesmo 
deve ser elevado para CORPORATIVO, de tal forma que assuma maior prioridade 
no desenvolvimento, desde que alinhada às necessidades individuais. Neste caso, 
o Stakeholder é a Secretaria ou órgãos com necessidade de melhoramento 
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importante ou critico de seu sistema para serviços prestados. Cabe ressaltar que 
projetos de sistemas básicos para o órgão ou Secretaria são primordiais para o 
bom funcionamento do mesmo. Para estes com sistemas deficitários (desde que 
aprovado pelo CETIC), é de extrema importância quo sejam executados antes dos 
projetos de melhoria de processos ou corporativos, por exemplo.  

 

4.5.3.2 Definição dos Critérios e Pesos 

Os Critérios utilizados foram definidos e alinhados com o CETIC visando permitir ao 
Estado de Minas Gerais classificar seus projetos de acordo com o alinhamento ao negócio 
mas também permitir que se obtenha uma visão do quanto este projeto é exequível. Por 
este motivo, tanto a complexidade quanto a importância foram estruturados para atender o 
alinhamento estratégico e a operacionalização do projetos, conforme detalhado a seguir. 
Vale ressaltar que para efeitos de priorização à todas as Secretarias do Estado de Minas 
Gerais, somente o critério Importância será avaliado. Os outros critérios de Complexidade 
serão executados de acordo com a necessidade de cada Secretaria e não são foco desta 
priorização. 

4.5.3.2.1 Importância do Projeto 

Para definir a importância do projeto foram adotados os critérios apresentados na Figura 
11: 

• Alinhamento: Onde se identifica a qual perspectiva estratégica (definidos na Figura 
6) o projeto está alinhado (a qual estratégia ele atende) e atribuição um “valor” a ele 
de acordo com os seguintes critérios: 

o Fundamental: Perspectivas Sociedade (SE) o Corporativo (CLI) e Aspectos 
Legais (1 ponto - a princípio sugerido); 

o Importante: Perspectivas Melhoria de Processo (PRO) e Aprimoramento das 
competências individuais (3 pontos – a princípio sugerido); 

o Necessário: Perspectivas Infraestrutura (INFR) e Insumos (INI) (5 pontos - a 
princípio sugerido). 

• Implementação: Onde se analisa a interdependência entre os projetos e neste caso 
o quanto este projeto é critico para que outros projetos possam alcançar seus 
resultados, de acordo com os critérios abaixo: 

o Crítico: Precede muitos projetos, sendo caminho crítico para o atingimento 
do objetivo estratégico (1 ponto - a princípio sugerido); 

o Importante: Precede alguns projetos, sendo estes caminho crítico para o 
atingimento do objetivo estratégico (3 pontos - a princípio sugerido);  
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o Necessário: Não precede outros projetos ou precede poucos ou alguns 
projetos, sem estar na rota crítica para atingimento do objetivo estratégico (5 
pontos - a princípio sugerido). 

A aplicação dos critérios acima resultam na determinação da importância do projeto, de 
acordo com alguns critérios também apresentado na Figura 11 e detalhados abaixo: 

• Extrema :  

o Fundamental para a estratégia e Crucial para os outros projetos.  

• Muito Importante :  

o Fundamental para a estratégia e Importante para os outros projetos; ou 

o Importante para a estratégia e Crucial para os outros projetos. 

• Importante : 

o Fundamental para a Estratégia e Necessário para os outros projetos; ou 

o Necessário para a estratégia e Crucial para os outros projetos; ou 

o Importante para a estratégia e Importante para os outros projetos. 

• Médio : 

o Importante para a estratégia e Necessário para os outros projetos; ou 

o Necessário para a estratégia e Importante para os outros projetos. 

 

• Baixo : 

o Necessário para a estratégia e Necessário para os outros projetos. 
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Classificação

Fundamental

Importante

Necessário

Critico

Importante

Necessário

Extrema

Muito Importante

Importante

Médio

Baixo

Sociedade (SE), Corporativo (CLI),Aspectos legais(LEG)

MELHORIA DE PROCESSO(PRO) , Aprimoramento  competências Individuais (PES)

Infraestrutura (EII) o Insumos (INI)

Não precede outros projetos ou precede alguns projetos, não sendo caminho crítico

CRITERIOS DE CÁLCULO DE IMPORTANCIA

Identificação Descrição

Importancia

(I)

Alinhamento

(DE´s. + Obj.)
Perspectivas

Implementação Precedência

Precede muitos projetos, sendo caminho crítico (para atingir objetivo estratégico)

Precede alguns projetos, sendo caminho crítico

Importância

(Alinhamento + 

Precedência)

- Fundamental para a estratégia e Crucial para outros projetos.

- Fundamental para a estrategia e Importante para outros projetos; ou  

- Importante para a estrategia e Crucial para outros projetos.

- Fundamental para a estratégia e Necessário para outros projetos; ou  

- Necessário para a estratégia e Crucial para  outros projetos; ou 

- Importante para estratégia e Importante para outros projetos.

- Importante para a estratégia e Necessário para outros projetos; ou

- Necessário para la estratégia e Importante para outros projetos.

- Necessário para a estratégia e Necessário para outros projetos.

 

 

Figura 11 - Critério de cálculo de importância 

4.5.3.3 Priorização e Apresentação dos Projetos 

Conforme apresentado anteriormente, a priorização dos projetos segue o descrito no item 
4.5.3.2.1. No caso da priorização dos projetos para avaliação no CETIC, deve-se utilizar o 
Vetor Importância e utilizar, como sugestão, uma planilha de apoio que trate dos processos 
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e de suas notas. A seguir estão apresentados como estes vetores combinados determinam 
a prioridade. 

• Extrema e alta : 

o Projeto de importância Extrema ou 

o Projeto Muito Importante. Onde o alinhamento com as estratégias é 
Fundamental e sua implementação é Crítica ou Importante  

• Importante : 

o Projeto de Implementação crítica e alinhamento necessário ou 

o Projeto de implementação importante e alinhamento importante ou  

o Projeto de Implementação fundamental e precedência baixa  

• Médio: 

o Projeto de precedência necessária e alinhamento importante ou 

o Projeto de precedência importante e alinhamento necessário  

• Baixa : 

o Projetos de baixo alinhamento e baixa precedência  

Os projetos propostos a serem propostos na próxima fase seguirão a prioridade e regras 
acima discriminadas e serão classificadas e priorizados na planilha em anexo deste 
documento intitulada de Hierarquia de projetos MINAS [Ref 1]. Esta ferramenta em Excel 
será utilizada internamente, pela equipe do CPqD, para priorizar os projetos e planos de 
ação que serão entregues na próxima fase. Recomenda-se que o Estado de Minas Gerais 
na figura do agente de relacionamento recomendado no item 3 (Planejamento e controle 
de projeto), faça um estudo e adquira (ou gratuitas de mercado) uma ferramenta oficial de 
gestão de projetos para incorporar o método explicitado no atual relatório.  
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5 Conclusões e Considerações Finais 

Considerando as definições e características do gerenciamento de relacionamento de 
clientes e do gerenciamento de projetos no processo de implementação do PDTIC, 
proporciona vantagens baseadas em sólidas práticas mundialmente utilizadas, permitindo 
a obtenção de resultados efetivos na execução do Plano de Governo do Estado com a 
maior racionalização de recursos-chave possível durante a execução dos projetos previsto 
nos planos de ação (parte integrante da próxima fase do projeto PDTIC). 
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