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1 Resumo 

Este relatório apresenta a visão estratégica de TIC para o Estado de Minas Gerais e tem o 
objetivo de subsidiar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
PDTIC. 

Foram elaborados e propostos Objetivos de Tecnologia da Informação e Comunicação – 
OTIC para aplicação nos órgãos do governo do Estado de Minas Gerais do escopo do 
projeto, definido no Plano de Projeto [Ref 2]. 

O objetivo desta visão estratégica é apresentar Objetivos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – OTIC, para suportar o plano de governo do Estado e que estejam 
aderentes à situação atual.  

A aderência dos OTIC planejados e aos programas estruturantes do Estado é apresentada 
neste relatório [Ref 1]. 

Esta visão estratégica deve funcionar como base para determinar os caminhos para que a 
TIC do Estado passe da arquitetura tecnológica atual para uma arquitetura tecnológica 
integrada e flexível, possibilitando a melhoria dos serviços que são disponibilizados para a 
população. 
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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  

HEMOMINAS - Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas 
Gerais 

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 

SEF – Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

SLA - Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço) 

Solução Corporativa de TIC - conjunto formado por recursos de TIC e processos de 
trabalhos integrados, que apoia a viabilização de soluções para todo o Estado e é 
requerido em função de necessidades apresentadas pelos órgãos e unidades do Governo 
de Minas Gerais. 
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3 Introdução 

Este relatório apresenta uma proposta de Objetivos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - OTIC e suas respectivas diretrizes estratégicas – DE para o PDTIC do 
Estado, gerada a partir da análise do Plano de Governo, de seus eixos estratégicos e dos 
relatórios de levantamento da situação atual de TIC realizado pela consultoria do CPqD, 
considerando os seguintes documentos: 

 PMDI - Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado [Ref 4]; 

 Relatório de diagnóstico do modelo atual de TIC dos órgãos; 

 Relatório de benchmarking do modelo atual de TIC dos órgãos; 

 Relatório de levantamento das Necessidades em TIC dos órgãos; 

A geração da visão estratégica de TIC do Estado se baseia nas informações recebidas em 
entrevistas e levantamentos com os responsáveis pelas áreas de tecnologia do Estado e 
pelos órgãos participantes deste PDTIC indicados pela SEPLAG e que constituem o 
Comitê Gestor de TIC do Estado (CGTIC). 
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4 Objetivos estratégicos do Governo do Estado 

Os princípios e as diretrizes de negócio do Governo do Estado de Minas Gerais, 
identificados como norteadores da estratégia de TIC que dependem ou geram impactos na 
TIC, são apresentados de acordo com o instrumento de planejamento (PMDI e PPAG) [Ref 
4], [Ref 5] e estão organizados em eixos de desenvolvimento e suas ações estratégicas 
relacionadas, a saber: 

 Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico; 

o Ampliar a oferta de EAD e democratizar o seu acesso; 

o Identificar e tratar as necessidades de infraestrutura de comunicação no 
campo.  

 Infraestrutura e Logística; 

o Desenvolver e disponibilizar softwares e incentivar o uso de redes sociais 
para a sociedade civil acompanhar, fiscalizar, denunciar ou apresentar 
sugestões, definindo um modelo de governança no Estado para o 
tratamento destas informações; 

o Disponibilizar aos cidadãos meios para melhor utilização desses aparatos 
tecnológicos. 

 Saúde e Proteção Social; 

o Definir modelo de implementação de sistemas, articulação e disseminação 
de informações necessárias às ações e serviços de saúde, em consonância 
com as diretrizes nacionais; 

o Garantir a coordenação do cuidado, promovendo a articulação entre os 
diversos pontos de atenção, estabelecendo fluxos e instrumentos de relação 
(prontuário eletrônico, protocolos clínicos, gestão da clínica e linhas de 
cuidado); 

o Estabelecer um processo de gestão da informação em saúde efetivo na 
SES/MG, garantindo maior confiabilidade dos dados, informação 
qualificada, geração de conhecimento, comunicação fluida e ações 
assertivas; 

o Auxiliar os municípios na implantação e monitoramento dos instrumentos de 
planejamento e gestão do SUS; 

o Instituir mecanismos que promovam o sistemático alinhamento de 
informações entre a SES/Nível Central e a SES/Nível Regional, sobretudo 
quando impactarem nos processos de tomada de decisão no âmbito do 
território da respectiva Unidade Regional de Saúde; 

o Desenvolver apoio técnico descentralizado, ações de capacitação, 
estratégias de gestão e sistemas de informação contribuindo para 
fortalecimento da gestão municipal na execução articulada de políticas de 
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assistência social e trabalho, especialmente por meio das Diretorias 
Regionais; 

o Melhorar a infraestrutura da região Norte e Nordeste de Minas Gerais, 
favorecendo o acesso da população local a serviços públicos. 

 Segurança Pública; 

o Potencializar a atuação do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança 
Pública para o exercício sistemático de ações especializadas que possam 
prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza ou 
relativos a outros temas de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado; 

o Aprimorar as formas de produção e disseminação de dados, informações e 
conhecimentos de interesse da segurança da sociedade e do Estado, 
observadas as competências e atribuições de cada instituição integrante do 
SEISP/MG, inclusive promovendo modernização tecnológica dos órgãos 
que o compõem; 

o Modernizar e aprimorar os métodos, processos e serviços prestados pelos 
Órgãos do Sistema de Defesa Social, com o apoio de inovações 
tecnológicas; 

o Agilizar a resposta policial às demandas da população, ampliando a 
sensação de segurança; 

o Aperfeiçoar os canais de comunicação do Sistema de Defesa Social com o 
cidadão diretamente atendido pelos órgãos, de forma a aferir o grau de 
confiança e a qualidade dos serviços prestados, dentre outros dados e 
informações relevantes;; 

o Aprimorar a integração dos órgãos de Defesa Social, no que tange à 
uniformidade geográfica, sistema informatizado unificado de registro e 
integração da gestão da segurança pública; 

o Ampliar as vagas de monitoração eletrônica. 

 Educação e Cultura; 

o Assegurar às escolas estaduais infraestrutura física e tecnológica 
adequadas ao desenvolvimento do ensino e às necessidades de suas 
comunidades escolares, com prioridade para as escolas que oferecem o 
Ensino Médio; 

o Ampliar e melhorar a infraestrutura física e tecnológica das escolas para 
promover padrões adequados de funcionamento, incluindo acessibilidade; 

o Monitorar permanentemente a infraestrutura física e tecnológica das escolas 
estaduais para assegurar a padronização dos mobiliários e equipamentos 
em todas as unidades de ensino. 
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 Governo  

o Usar novas tecnologias de informação e comunicação, inclusive as redes 
sociais, para transformar o papel do governo, sua relação com os cidadãos 
e o papel do servidor público;  

o Intensificar a utilização de tecnologias da informação e comunicação na 
gestão das políticas públicas e garantir a integração das soluções; 

o Ampliar a oferta, facilitar o acesso aos serviços públicos e fortalecer o 
modelo de prestação de serviços ao contribuinte e ao cidadão; 

o Utilizar tecnologias da informação e comunicação inovadoras para aprimorar 
os canais de comunicação institucionais do governo e potencializar a 
participação dos cidadãos mineiros; 

o Promover a ampliação e o aprimoramento da transparência e divulgação de 
informações dos órgãos públicos e das empresas estatais (Lei de Acesso à 
Informação); 

o Aprimorar os canais de comunicação e da consolidação e compartilhamento 
de informações municipais; 

o Tratar as informações como recursos estratégicos, empregando inteligência 
analítica; 

o Promover iniciativas para o desenvolvimento de competências, habilidades e 
atitudes dos servidores, utilizando inclusive tecnologias de Ensino à 
Distância – EAD. 

Foram considerados para o desenvolvimento das OTIC para o Estado, as diretrizes 
específicas de TIC, constantes no PMDI, a partir da política de TIC da Administração 
Pública Estadual: 

 Prospecção e padrões 

o Prospectar novas tecnologias; 

o Adotar padrões técnicos de TIC e plataformas tecnológicas de hardware e 
software adequadas para a prestação de serviços públicos; 

o Interagir e integrar-se com universidades e centros de pesquisa para o 
desenvolvimento de tecnologias e padrões técnicos de TIC. 

 Infraestrutura de TIC 

o Planejar, controlar e executar, de forma centralizada, os serviços de redes e 
telecomunicações; 

o Adotar padrões interoperáveis para a comunicação de todos os órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual; 

o Cobrir todos os municípios e suas instalações; 
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o Planejar e controlar, de forma centralizada, os data centers. 

 Aplicações e arquitetura de TIC 

o Adotar modelos de arquitetura de TIC que permitam a interoperabilidade das 
aplicações quanto à padronização, à integridade, à consistência e a 
confiabilidade de seus dados, componentes, classes e objetos; 

o Implementar um modelo integrado de processos e dados para suportar as 
ações governamentais comuns a todos os seus órgãos e entidades; 

o Adotar um modelo de referência para a aquisição de aplicações de TIC; 

o Realizar o planejamento e o controle das aplicações corporativas de forma 
centralizada.  

 Segurança da informação 

o Definir normas e padrões de segurança da informação para os serviços e 
aplicações de TIC para garantir a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade, autenticidade e legalidade das informações. 

 Orçamento de TIC 

o Padronizar, para fins orçamentários, os elementos de despesa relativos à 
TIC; 

o Exigir estimativas de investimento, bem como seu custo anual de operação 
e manutenção para todo projeto de TIC; 

o Realizar análise técnica previamente, para a aprovação no orçamento do 
Estado, de todas as ações que impliquem em investimento e/ou custeio em 
TIC cujos valores sejam superiores ao limite de referência estipulado pelo 
Estado. 

 Compras e Contratos 

o Padronização procedimentos para a aquisição de bens e serviços e para a 
gestão de contratos de TIC;  

o Realizar análise técnica prévia para a aprovação das compras de bens e 
serviços de TIC cujos valores sejam superiores ao limite de referência 
estipulado por deliberação do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do Governo do Estado de Minas Gerais – 
CGTIC. 

 Governança de TI 

o Institucionalizar processos decisórios de Governança de TIC para garantir a 
coordenação de ações de TIC e a atualização das políticas. 

 Pessoas 
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o Assegurar a preparação e a adequação de Recursos Humanos de TIC, 
considerando as competências e habilidades necessárias à Gestão de 
Tecnologia de Informação e Comunicação, tanto no âmbito corporativo 
quanto no de suas unidades. 

Na seção a seguir serão apresentados os OTIC elaborados e validados em reuniões com a 
SEPLAG e Comitê Executivo de TIC do Estado os quais estão alinhados as estratégias 
dos Eixos de Governo do PMDI. 
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5 Objetivos estratégicos de TIC do Governo do Estado 

Os objetivos estratégicos de TIC do Estado propostos no contexto deste projeto para 
atender as necessidades de negócios estão organizados da seguinte forma: 

 OTIC – Objetivos de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado; 

 DE – Diretrizes estratégicas necessárias para atingir cada objetivo de TIC. 

Cada OTIC está relacionada a um aspecto estruturante de TIC, identificado e classificado 
pela consultoria como resultado dos levantamentos realizados com os órgãos participantes 
deste projeto para compor a situação atual de TIC do Estado.  

Os OTIC propostos e validados estão representados na Tabela 1. 

Tabela 1 – OTIC do Estado 

OTIC Descrição 
Aspectos 

estruturantes 
Justificativas 

OTIC 1 
Prover o Estado de Minas 
Gerais com Infraestrutura 

confiável, global e eficiente. 
Infraestrutura 

Planejar e viabilizar a evolução da infraestrutura 
tecnológica do Estado permitindo o uso de 

soluções padronizadas sustentadas por 
infraestruturas escaláveis, resilientes, 

redundantes e seguras. 

OTIC 2 

Prover o Estado de Minas 
Gerais de soluções 

sistêmicas integradas e 
padronizadas. 

Sistemas e dados 

Direcionar a TIC do Estado para uma 
arquitetura tecnológica que permita a integração 
de soluções e dados, maximização a utilização 

correta dos sistemas de informação dando 
agilidade e confiabilidade na tomada de 

decisão. 

OTIC 3 
Aprimorar os processos de 

Governança de TIC. 

Processos de TIC 
Gestão 

Orçamentária e 
Financeira 
Compras e 
Contratos 
Gestão de 

Projetos e Portfólio 
de TIC 

Aperfeiçoar a governança de TIC do Estado 
institucionalizando as boas práticas e 

assegurando que as áreas de TIC de o suporte 
necessário aos objetivos de negócios dos 

órgãos. As ações deste OTIC estabelecem 
padrões mínimos para o gerenciamento dos 
serviços de TIC, gerenciamento financeiro e 

gerenciamento de projetos. 

OTIC 4 

Incentivar Liderança, 
Colaboração e Aprendizado 

transformando a força de 
trabalho de TIC. 

Recursos 
Humanos de TIC 

Manter e motivar a força de trabalho de TIC 
(servidores) de forma competente e atual, 

permitindo ao profissional de TIC do Estado 
gerir e entregar serviços de TIC para os órgãos. 
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OTIC Descrição 
Aspectos 

estruturantes 
Justificativas 

OTIC 5 

Proteger e Gerenciar a 
informação como um ativo 

do Estado de Minas Gerais, 
criando uma infraestrutura 

de Segurança robusta, 
resiliente e ágil. 

Segurança da 
informação 

Os princípios da segurança da informação 
abrangem basicamente os seguintes aspectos: 
confidencialidade, integridade e disponibilidade 
(CID), toda ação que possa comprometer um 

desses princípios pode ser tratada como 
atentado a sua segurança. No Estado foram 

identificadas resoluções regulando este tema, 
entretanto na maioria dos órgãos a gestão e 

aplicabilidade dos controles não foram 
identificados. 

OTIC 6 

Transformar a TIC do Estado 
em uma entidade ágil, 

acessível e inovadora para o 
cidadão. 

Mobilidade e 
Inovação 

Desenvolver alternativas tecnológicas 
incentivando o uso de tecnologias móveis 

multiplicando as boas práticas deste tema para 
os serviços do Estado voltados ao cidadão. 

 

As Diretrizes Estratégicas de TIC (DE) foram elaboradas com o objetivo de identificar as 
oportunidades, planejando de forma sintonizada com os serviços do Estado, 
proporcionando condições para implementação de ações mais específicas e proativas, 
derivadas dos planos de ação e projetos de TIC. 

As DE são objetivas no que se refere ao compromisso dos colaboradores de TIC com o 
propósito do Estado e flexíveis em seus detalhes para que possam ser adaptadas durante 
a busca dos objetivos. 

Cada OTIC e DE está classificada, considerando o aspecto que melhor representa seu 
objetivo na estratégia do Estado, alinhado com o PMDI. Esta classificação será utilizada no 
apoio a elaboração dos planos e ação e projetos de TIC que ocorrerá na próxima etapa do 
projeto PDTIC, a saber: 

 Infraestrutura; 

 Sistemas e dados; 

 Processos de TIC; 

 Gestão Orçamentária e Financeira; 

 Compras e Contratos; 

 Gestão de Projetos e Portfólio de TIC; 

 Recursos Humanos de TIC; 

 Segurança da informação; 
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 Mobilidade e Inovação. 

As DE propostas e validadas estão representados nas tabelas a seguir: 
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Tabela 2 - OTIC 1 e suas respectivas DE 

OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

OTIC 1 

Prover o Estado de Minas 
Gerais com infraestrutura 

confiável, global e 
eficiente. 

Infraestrutura DE 1.1 

Garantir que a infraestrutura tecnológica seja confiável, 
altamente escalável, gerenciável e reutilizável. 

Infraestrutura DE 1.2 

Garantir o planejamento, controle e a execução dos serviços de 
redes e telecomunicações sejam abrangentes e vista como 
uma única entidade. 

Infraestrutura DE 1.3 

Priorizar o uso de ferramentas automatizadas que garantam 
rapidez e eficiência na identificação de eventuais falhas em 
níveis de serviços e segurança. 
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Infraestrutura DE 1.4 

Garantir que os dispositivos conectados à Rede Corporativa 
sigam os padrões de segurança estabelecidos e sejam 
monitorados. 

Infraestrutura DE 1.5 

Ampliar o acesso dos cidadãos e empresas à rede de 
comunicação de dados de forma segura e com disponibilidade. 

Infraestrutura DE 1.6 

Implementar a gestão de acordo de nível de serviço e 
operacional dos componentes de infraestrutura. 
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Tabela 3 - OTIC 2 e suas respectivas DE 

OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

OTIC 2 

Prover o Estado de Minas 
Gerais de soluções 

sistêmicas, integradas e 
padronizadas. 

Sistemas e dados DE 2.1 

O planejamento de novos sistemas críticos ou corporativos 
deverá ser avaliado previamente pelo CETIC.  

Sistemas e dados DE 2.2 

Consolidar padrões de desenvolvimento de soluções, baseados 
em boas práticas de mercado, que sejam referência para os 
órgãos do Estado. 

Sistemas e dados DE 2.3 

Implementar o uso de tecnologias que permitam a consolidação 
de informações estratégicas e operacionais para tomada de 
decisões do Estado. 
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Sistemas e dados DE 2.4 

Priorizar o uso de padrões independentes de plataforma no 
desenvolvimento ou na obtenção da solução contratada. 

Sistemas e dados DE 2.5 

Definir e implementar uma arquitetura tecnológica que 
aproveite os recursos de software e hardware existentes 
viabilizando a interoperabilidade com o legado, restringindo seu 
crescimento e realizando a sua migração progressiva.  

Sistemas e dados DE 2.6 

Manter uma base de dados integrada das informações 
geográficas, provendo as informações atualizadas para todos 
os órgãos e entidades do Estado. 

Sistemas e dados DE 2.7 

Intensificar a aplicação de tecnologia para a gestão eletrônica 
de processos e documentos com estabelecimento de 
procedimentos para armazenamento e descarte de registros 
digitais. 
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Tabela 4 - OTIC 3 e suas respectivas DE 

OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

OTIC 3 
Aprimorar os processos 
de Governança de TIC. 

Processos de TIC DE 3.1 

Modelar e padronizar os processos prioritários de 
gerenciamento de serviços de TIC a serem utilizados por todos 
os órgãos e entidades do Estado. 

Processos de TIC DE 3.2 

Atribuir ao CETIC a responsabilidade de supervisionar o 
cumprimento dos padrões definidos para as políticas, 
processos e serviços de TIC. 

Processos de TIC DE 3.3 

Alinhar os processos de TIC dos órgãos e entidades aos 
frameworks recomendados pelo CETIC. 
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Processos de TIC DE 3.4 

Estabelecer um processo de coordenação interna nos órgãos e 
entidades para gestão das demandas de TIC.  

Gestão 
Orçamentária e 

Financeira 
DE 3.5 

Aprimorar a classificação orçamentária do catálogo de produtos 
e serviços de TIC. 

Gestão 
Orçamentária e 

Financeira 
DE 3.6 

Restringir a realização de dispêndios em TIC que resultem na 
duplicação parcial ou total de serviços e aplicações já 
existentes e disponíveis. 

Compras e 
Contratos 

DE 3.7 

Padronizar procedimentos para a aquisição de bens e serviços 
e para a gestão de contratos de TIC. 
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Compras e 
Contratos 

DE 3.8 

Reduzir os riscos de dependência tecnológica nas contratações 
de TIC.  

Compras e 
Contratos 

DE 3.9 

Realizar análise técnica prévia para a aprovação das compras 
de bens e serviços de TIC cujos valores sejam superiores ao 
limite de referência estipulado por deliberação do Comitê de 
Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Governo do Estado de Minas Gerais – 
CGTIC. 

Gestão de Projetos 
e Portfólio de TIC 

DE 3.10 

Realizar a gestão de projetos e de portfólio de TIC no Estado 
de acordos com a metodologia definidas pelo CETIC. 
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Tabela 5 - OTIC 4 e suas respectivas DE 

OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

OTIC 4 

Incentivar a liderança, 
colaboração e 
aprendizado 

transformando a força de 
trabalho de TIC. 

Recursos Humanos 
de TIC 

DE 4.1 

Criar e manter o capital intelectual de TIC no Estado. 

Recursos Humanos 
de TIC 

DE 4.2 

Reduzir o risco operacional atrelado ao negócio nos casos em 
que houver terceirização dos serviços de TIC.  

Recursos Humanos 
de TIC 

DE 4.3 

Aprimorar a capacitação de TIC para o servidor público 
alinhado diretamente com as necessidades de tecnologia do 
órgão e as diretrizes estratégicas de TIC do Estado. 

 

 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-39-AB FINAL 22 / 73 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

Tabela 6 - OTIC 5 e suas respectivas DE 

OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

OTIC 5 

Proteger e gerenciar a 
informação como um 

ativo do Estado de Minas 
Gerais criando uma 

infraestrutura segura, 
robusta, resiliente e ágil. 

Segurança da 
informação 

DE 5.1 

Hospedar os sistemas que possuam informações classificadas 
como críticas, corporativas ou confidenciais em Data Centers 
seguros, disponíveis e resilientes.  

Segurança da 
informação 

DE 5.2 

Definir e viabilizar infraestrutura de Data Center de 
contingência para suportar os serviços de maior criticidade para 
o Estado.  

Segurança da 
informação 

DE 5.3 

Estabelecer um SGSI mínimo a ser aplicado nas estruturas dos 
órgãos do Estado garantindo o cumprimento das políticas de 
segurança da informação. 
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Segurança da 
informação 

DE 5.4 

Promover a análise de risco de TIC em relação aos principais 
serviços de TIC prestados pelo Estado. 

Segurança da 
informação 

DE 5.5 

Intensificar o processo de classificação da informação e de 
sistemas de todos os órgãos do Estado, segundo critérios de 
confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. 

Segurança da 
informação 

DE 5.6 

Aprimorar as políticas de segurança de informação existentes 
agregando regulações sobre novas tecnologias. 

Segurança da 
informação 

DE 5.7 

Implementar processos e procedimentos para garantir a 
continuidade dos serviços de TIC. 



 
PD.33.10.83A.0204B/RT-39-AB FINAL 24 / 73 

 

 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. 

CPqD – Todos os direitos reservados. 

Tabela 7 - OTIC 6 e suas respectivas DE 

OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

OTIC 6 

Transformar a TIC do 
Estado em uma entidade 

ágil, inovadora e 
acessível para o cidadão. 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.1 

Inovar, universalizar e priorizar o uso e o acesso aos serviços 
digitais com destaque para a plataforma móvel (mobile). 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.2 

Disseminar o conhecimento de TIC em todas as regiões do 
Estado por meio de ferramentas Ensino à Distância. 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.3 

Estabelecer parcerias com as universidades, centros de 
pesquisas e órgãos públicos para desenvolvimento de soluções 
tecnológicas que venham a atender o Estado na melhoria 
interna e na prestação de serviços ao cidadão. 
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.4 

Aprimorar a transparência, a acessibilidade e o acesso aos 
dados abertos por meio de soluções tecnológicas que 
aproximem o Estado do cidadão. 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.5 

Fornecer soluções de TIC que incentivem a inclusão do 
cidadão na definição e avaliação de políticas públicas e na 
prestação de serviços pelo Estado. 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.6 

Empregar IoT (Internet das Coisas) no Estado nas soluções 
que conferem maior valor agregado para o cidadão na 
prestação de serviços públicos. 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.7 

Prospectar e definir soluções de Computação em Nuvem.  
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OTIC Descrição - OTIC 
Assuntos 

estruturantes 
DE Descrição - DE 

Mobilidade e 
Inovação 

DE 6.8 

Prospectar e definir novas iniciativas de SaaS (Software como 
Serviço).  
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6 Lacunas e oportunidades estratégicas de TIC para o Governo do Estado 

Como descrito anteriormente cada DE recebeu uma classificação de “Assuntos 
Estruturantes”, rotulando um aspecto que melhor representa seu objetivo na estratégia de 
TIC alinhado com o PMDI e que pode ser considerado como objetivo comum a ser 
cumprido por todas as áreas de TIC dos órgãos do Estado. 

Na Tabela 8 foi identificado para cada assunto estruturante, oportunidades estratégicas 
que devem ser cobertas pelos planos e ação e projetos de TIC que ocorrera na próxima 
etapa do projeto PDTIC. 

Tabela 8 – Oportunidades estratégicas de TIC 

Assuntos 
estruturantes 

Lacunas Oportunidades 

Infraestrutura 

Baixo desempenho da rede de 
comunicação de dados 
principalmente nas unidades mais 
distantes dos órgãos; 

Risco de não continuidade dos 
serviços do Estado; 

 Estruturação da Rede física e lógica das 
Secretarias; 

 Centralização de Informações e ativos 
em estruturas de Data Center oficiais do 
Estado; 

 Estruturar projeto de continuidade de 
negócios principalmente para Data 
Centers da SEF, PRODEMGE, 
Intendência da CAMG, PMMG e PCMG; 

o Estudar a possibilidade de 
utilizar sala-cofre da SEDS 
(lotada na CAMG); 

Sistemas e 
Dados 

Falta de integração dos sistemas 
de informação; 

 Estudar Integração de sistemas e bases 
de dados, minimizando o custo e risco 
operacional de prestadores de serviço; 

Processos de 
TIC 

Falta de padronização dos 
processos de gerenciamento de 
TIC nos órgãos do Estado; 

 Estruturação de processo de gestão e 
avaliação periódica de Risco; 

 Estudar centralização de Atendimento 
de usuários nos moldes da CAMG; 

Gestão 
orçamentária 
e financeira 

Aperfeiçoar os atributos dos itens 
de serviços de TIC para o efetivo 
controle de gestão financeira de 
TIC; 

 Revisar classes de custo, integrando-as; 

Compras e 
Contratos 

Aperfeiçoar o controle de 
fornecedores, agregando-o a lei 
de aquisição; 

 Estruturar processo de avaliação de 
fornecedores; 
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Assuntos 
estruturantes 

Lacunas Oportunidades 

Gestão de 
Projetos e 

Portfólio de 
TIC 

Não existe um processo 
padronizado para a gestão de 
projetos de TIC no Estado ou não 
foi disponibilizado como oficial 
para as Secretarias utilizarem 
como modelo; 

 Adotar o processo de gerenciamento de 
projetos da PRODEMGE ou práticas do 
PMBOK para gerir projetos oriundos 
deste PDTIC; 

Recursos 
Humanos de 

TIC 

Profissionais de TIC em posições 
estratégicas de TIC (gestão e 
fornecimento de serviço) em sua 
maioria terceiros; 

 Revisitar a distribuição de 
colaboradores, visando diminuir a 
dependência de terceiros em ambientes 
críticos de processamento da 
informação ou sistemas; 

Segurança 
da 

informação 

Não existe um modelo de 
implementação de SGSI para o 
Estado; 

 Estruturação de um SGSI (Sistema de 
Gestão de Segurança a Informação); 

o Classificação da informação 
quanto à Confidencialidade, 
Integridade e Disponibilidade 
pelo dono da informação; 

o Utilizar o modelo de gestão de 
SGSI implementado na SEF 
(secretaria da fazenda) como 
desdobramento para as demais 
Secretarias e órgãos do Estado 

Mobilidade e 
Inovação 

Massificar serviços ao cidadão 
por meio de soluções móveis; 

 

 Aderir ao uso de IoT no (Internet das 
Coisas) no Estado nas soluções de 
prestação de serviços públicos ao 
cidadão; 

 Serviços e soluções de Computação em 
Nuvem híbrida e privada; 

 

No intuito de apoio a tomada de decisão pela Alta administração de TIC do Estado formado 
pelo CETIC / CGTIC, nas tabelas a seguir foram identificadas para cada DE, oportunidades 
estratégicas que devem ser cobertas pelos planos e ação e projetos de TIC que ocorrera 
na próxima etapa do projeto PDTIC. 
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Tabela 9 - Lacunas e oportunidades para as Diretrizes Estratégicas do OTIC 1 

OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

OTIC 1 
Prover o Estado de 
Minas Gerais com 

infraestrutura 
confiável, global e 

eficiente. 

DE 1.1 

Garantir que a infraestrutura tecnológica 
seja confiável, altamente escalável, 
gerenciável e reutilizável. 

Atualmente há órgãos com 
infraestrutura deficitária que pode 
comprometer a disponibilidade 
das informações necessárias no 
caso de consolidação de sistemas 
como apresentado na OTIC2. 

Foram identificadas 
infraestruturas de Data Center  
no Estado (PRODEMGE, SEDS 
na CAMG e IOMG) capazes de 
centralizar de forma adequada 
os ativos de TIC garantindo a 
integridade das informações e a 
continuidade dos serviços do 
Estado e que hoje está dedicada 
a prestação de serviços do 
próprio órgão. Atentar aos 
métodos de Web-scale IT 
(infraestrutura) que são 
considerados tendências de 
acordo com o Gartner Group 
[Ref 6] 

DE 1.2 

Garantir o planejamento, controle e a 
execução dos serviços de redes e 
telecomunicações sejam abrangentes e 
vista como uma única entidade. 

Há exemplos de órgãos no Estado 
que, embora utilize a rede governo 
para distribuição dos dados, não 
planeja no orçamento a utilização 
da a rede governo como 
redundância crítica.   

Seguir os padrões da Rede 
Governo na estruturação da 
Rede física e lógica dor órgãos 
do Estado.. 
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OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

DE 1.3 

Priorizar o uso de ferramentas 
automatizadas que garantam rapidez e 
eficiência na identificação de eventuais 
falhas em níveis de serviços e 
segurança. 

Não há, de modo geral, uma 
padronização de ferramental para 
garantir a eficiência no 
monitoramento de infraestrutura. 

Utilizar como referência o 
modelo de monitoração de 
infraestrutura utilizado 
atualmente pela SEF, 
PRODEMGE e CAMG na 
identificação de desvios nos 
serviços de TIC. 

DE 1.4 

Garantir que os dispositivos conectados 
à Rede Corporativa sigam os padrões 
de segurança estabelecidos e sejam 
monitorados. 

Não há garantia de segurança ou 
monitoramento dos ativos 
conectados à rede pela falta de 
padronização e implementação de 
um serviço único de diretório ou 
similar.  

Seguir os padrões da Rede 
Governo na estruturação da 
Rede física e lógica dos órgãos 
do Estado. Utilizar a rede 
governo e seu projeto de 
expansão para garantir a 
conectividade e a segurança dos 
dispositivos. 

DE 1.5 

Ampliar o acesso dos cidadãos e 
empresas à rede de comunicação de 
dados de forma segura e com 
disponibilidade. 

Atualmente há déficit em 
capilaridade da Rede Governo 
para interligar algumas regiões de 
Minas Gerais, necessitando a 
mesma ser ampliada ou dada uma 
alternativa oficial aos órgãos que 
se encontram nesta posição. Há 
déficit de abrangência da rede 
governo em algumas localidades 
de Minas Gerais, proporcionando 

Planejar e gerir a ampliação da 
Rede Governo preferencialmente 
em localidades do Estado que 
hoje não são atendidas por este 
recurso. 
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OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

soluções alternativas por parte do 
órgão. 

DE 1.6 

Implementar a gestão de acordo de 
nível de serviço e operacional dos 
componentes de infraestrutura. 

Não há, segundo entrevistas de 
avaliação de maturidade de 
gestão de TIC, em sua maioria, 
Acordos de Nível de Serviços 
operacional entre as áreas 
técnicas de TIC estabelecidos no 
governo do Estado de Minas 
Gerais. 

Institucionalizar um processo 
padrão de ANS – Acordo de 
Nível de Serviço e ANO - Acordo 
de Nível Operacional, a exemplo 
dos contratos da SEF, 
PRODEMGE e CAMG que 
mantém com seus fornecedores 
de serviços de TIC e áreas 
internas de TIC. 
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Tabela 10 - Lacunas e oportunidades para as Diretrizes Estratégicas do OTIC 2 

OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

OTIC 2  
Prover o Estado de 

Minas Gerais de 
soluções 

sistêmicas, 
integradas e 

padronizadas. 

DE 2.1 

O planejamento de novos sistemas 
críticos ou corporativos deverá ser 
avaliado previamente pelo CETIC.  

Foram identificadas iniciativas 
mais imediatistas pelos órgãos do 
Estado em otimizar (desenvolver) 
recursos ou sistemas para apoio a 
tomada de decisão, nem sempre, 
alinhadas as expectativas do 
Plano de Governo do Estado. 

Estabelecer regras no CETIC 
para que as demandas de TIC 
consideradas soluções 
corporativas passem por uma 
análise de viabilidade, 
independente de valor / 
complexidade.A PRODEMGE 
deve ser a responsável por 
analisar tecnicamente a solução 
proposta antes de ser enviado ao 
CETIC  

DE 2.2 

Consolidar padrões de desenvolvimento 
de soluções, baseados em boas 
práticas de mercado, que sejam 
referência para os órgãos do Estado. 

De acordo com os levantamentos 
de TIC realizados nos órgãos 
participantes do PDTIC, foi 
encontrada uma diversidade de 
plataformas e linguagens das 
soluções atualmente disponíveis 
em ambiente produtivo. 

Estabelecer padrões de 
desenvolvimento de soluções 
preferencialmente para soluções 
consideradas corporativas do 
Estado. Utilizar metodologia de 
desenvolvimento adotada pela 
PRODEMGE e SEF. 
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OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

DE 2.3 

Implementar o uso de tecnologias que 
permitam a consolidação de 
informações estratégicas e operacionais 
para tomada de decisões do Estado. 

Identificado no levantamento de 
necessidades de TIC realizado 
junto às áreas finalísticas dos 
órgãos participantes do PDTIC a 
falta de integração entre as 
soluções não permitindo 
consolidar as informações. 

Viabilizar estudo de Integração 
de sistemas e bases de dados, 
minimizando o custo e risco 
operacional preferencialmente 
em soluções corporativas do 
Estado. Implementar o uso do 
conceito de “sala de situação”  
para tomada de decisões 
estratégicas 

DE 2.4 

Priorizar o uso de padrões 
independentes de plataforma no 
desenvolvimento ou na obtenção da 
solução contratada. 

De acordo com os levantamentos 
de TIC realizados nos órgãos 
participantes do PDTIC, foi 
encontrada uma diversidade de 
plataformas e linguagens das 
soluções atualmente disponíveis 
em ambiente produtivo. 

Viabilizar estudo para uso de 
padrão independente 
homologado pelos CETIC / 
CGTIC para soluções 
consideradas não corporativas. 

DE 2.5 

Definir e implementar uma arquitetura 
tecnológica que aproveite os recursos 
de software e hardware existentes 
viabilizando a interoperabilidade com o 
legado, restringindo seu crescimento e 
realizando a sua migração progressiva.  

Não há atualmente definida uma 
arquitetura tecnológica padrão 
para os órgãos do Estado, 
considerando plataformas móveis. 

Definir por meio do CETIC uma 
arquitetura tecnológica padrão os 
órgãos do Estado, considerando 
plataformas móveis. 
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OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

DE 2.6 

Manter uma base de dados integrada 
das informações geográficas, provendo 
as informações atualizadas para todos 
os órgãos e entidades do Estado. 

De acordo com os levantamentos 
de necessidades de TIC 
realizados junto às áreas 
finalísticas dos órgãos 
participantes do PDTIC, não foi 
evidenciada uma solução 
corporativa de 
georreferenciamento.  
Cada órgão se utiliza de um 
recurso de acordo com sua 
capacidade tecnológica e 
financeira. 

Consolidar as necessidades por 
solução de georreferenciamento 
em uma solução corporativa para 
o Estado. 
Como sugestão, a PRODEMGE 
deveria assumir esta posição de 
manter os padrões da arquitetura 
de TIC, definidos em conjunto 
com o CETIC. 

DE 2.7 

Intensificar a aplicação de tecnologia 
para a gestão eletrônica de processos e 
documentos com estabelecimento de 
procedimentos para armazenamento e 
descarte de registros digitais. 

De acordo com os levantamentos 
de necessidades de TIC 
realizados junto às áreas 
finalísticas dos órgãos 
participantes do PDTIC, não foi 
evidenciada uma solução 
corporativa de gerenciamento de 
documentos.  
Cada órgão se organiza de acordo 
com sua capacidade tecnológica e 
financeira. 

Consolidar as necessidades por 
solução de gerenciamento de 
documentos em uma solução 
corporativa para o Estado. A 
necessidade de gestão 
documental eletrônica é 
abordada e identificada como 
oportunidade de consolidação 
por várias Secretarias do Estado 
de Minas Gerais 
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Tabela 11- Lacunas e oportunidades para as Diretrizes Estratégicas do OTIC 3 

OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

OTIC 3 
Aprimorar os 
processos de 

Governança de TIC. 

DE 3.1 

Modelar e padronizar os processos 
prioritários de gerenciamento de 
serviços de TIC a serem utilizados por 
todos os órgãos e entidades do Estado. 

Foi evidenciado nas entrevistas de 
avaliação de maturidade de 
gestão de TIC que não há um 
padrão mínimo de estabelecido 
para o gerenciamento de serviços 
de TIC. Cada órgão realiza a 
gestão de TIC conforme a 
habilidade de seu corpo técnico. 

Estabelecer uma padronização 
para o gerenciamento dos 
serviços de TIC nos moldes do 
que atualmente é realizado pela 
PRODEMGE e CAMG no 
tocante a Service Desk para o 
usuário final. Há possibilidade de 
iniciar um projeto de 
centralização do atendimento de 
primeiro nível de chamados de 
incidentes e requisições de 
serviço nos moldes adotados na 
CAMG para intendência da 
cidade administrativa. 

DE 3.2 

Atribuir ao CETIC a responsabilidade de 
supervisionar o cumprimento dos 
padrões definidos para as políticas, 
processos e serviços de TIC. 

Não foi evidenciado no conjunto 
de regras do CETIC / CGTIC 
regulando sobre o controle do uso 
dos padrões e políticas de TIC 
hoje utilizadas pelos órgãos do 
Estado. 

Revisitar as regras das políticas 
do CETIC / CGTIC, 
estabelecendo mecanismos para 
o controle e supervisão dos 
padrões, políticas, processos e 
serviços de TIC mediante à 
auditorias sistematizadas em 
períodos pré-definidos. 
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DE 3.3 

Alinhar os processos de TIC dos órgãos 
e entidades aos frameworks 
recomendados pelo CETIC. 

Não foi evidenciado no conjunto 
de regras do CETIC / CGTIC 
sobre o uso obrigatório ou 
recomendado de qualquer padrão 
de TIC. 

Revisitar as regras das políticas 
do CETIC / CGTIC, 
estabelecendo quais os 
frameworks de TIC que devem 
ser utilizados como referência no 
gerenciamento de TIC dos 
órgãos do Estado. 

DE 3.4 

Estabelecer um processo de 
coordenação interna nos órgãos e 
entidades para gestão das demandas 
de TIC.  

De acordo com os levantamentos 
de necessidades de TIC 
realizados junto às áreas 
finalísticas dos órgãos 
participantes do PDTIC, não foi 
evidenciada uma área, pessoa ou 
processo com a responsabilidade 
de articular junto às áreas de TIC 
do Estado suas demandas por 
soluções tecnológicas. 

Estabelecer um processo de 
gerenciamento de demandas de 
TIC e de relacionamento com as 
áreas de TIC dos órgãos  do 
Estado, similar com o realizado 
pela PRODEMGE / PRODABEL 
(gerente de contas - 
PRODEMGE / gerente de 
relacionamento - PRODABEL) 

DE 3.5 

Aprimorar a classificação orçamentária 
do catálogo de produtos e serviços de 
TIC. 

Identificado que hoje os critérios 
utilizados para a classificação 
orçamentária dos itens de TIC não 
estão adequados à realidade dos 
órgãos, hora por sua 
especificidade ou ainda por serem 
genéricos demais, 
impossibilitando praticar uma 
gestão financeira aos ativos / 

Revisitar e estabelecer os 
padrões dos elementos de 
despesa relativos à TIC para fins 
orçamentários. 
Revisitar classes de custos 
semelhantes e reduzir a 
quantidade de classes 
redundantes. 
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recursos de TIC mais precisa. 

DE 3.6 

Restringir a realização de dispêndios 
em TIC que resultem na duplicação 
parcial ou total de serviços e aplicações 
já existentes e disponíveis. 

Não foi evidenciado no conjunto 
de regras do CETIC / CGTIC 
regulando sobre este tipo de 
controle, dado que atualmente 
existe um limite de investimento 
(linha de corte do CETIC / CGTIC) 
definido para análise de 
demandas de TIC dos órgãos, 
sendo que a princípio 
investimentos abaixo deste limite 
não são analisados pelo CETIC.  

Revisitar as regras das políticas 
do CETIC / CGTIC, 
estabelecendo mecanismos para 
o controle de dispêndios em TIC 
agregando ao controle atual de 
valor limite para estudo de 
viabilidade. 

DE 3.7 

Padronizar procedimentos para a 
aquisição de bens e serviços e para a 
gestão de contratos de TIC. 

De acordo com os levantamentos 
de necessidades de TIC 
realizados junto às áreas 
finalísticas dos órgãos 
participantes do PDTIC, faltam 
detalhamentos sobre os 
procedimentos a serem adotados 
para uma aquisição de TIC, 
mesmo sendo orientadas pela lei 

Promover o uso do procedimento 
da SEPLAG sobre itens de TIC e 
condições de aquisição / 
contratação por meio de atas de 
registro de preço.  
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de aquisição 8.666 as áreas de 
TIC dos órgãos não 
necessariamente se utilizam do 
recurso das atas de registro de 
preço elaboradas pela SEPLAG 
para aquisição dos itens de TIC. 

DE 3.8 

Reduzir os riscos de dependência 
tecnológica nas contratações de TIC.  

De acordo com os levantamentos 
de TIC realizados nos órgãos 
participantes do PDTIC, foram 
relatados problemas com as 
soluções contratadas sempre ao 
final da relação / renovação com o 
fornecedor principalmente em 
relação à descontinuidade 
tecnológica, perda do domínio do 
conhecimento de negócio, perda 
do controle da informação de 
negócio. 
 

Revisitar os procedimentos 
sobre aquisição elaborados pela 
SEPLAG, agregando critérios 
para contratação de TIC, 
considerando preferencialmente: 

 Normas e modelos de 
governança de TI: 
ISO/IEC 38500, COBIT; 

 Normas e modelos de 
melhoria de processo de 
software: ISO/IEC 
12207,ISO/IEC 15504, 
CMM, CMMI, MPS.BR; 

 Modelos de capacidade 
em contratações: eSCM-
SP, eSCM-CL; 
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  Modelos com foco em 
aquisição de software: 
IEEE STD 1062, SA-
CMM, CMMI-ACQ, Guia 
de Aquisição-MPS.BR. 

DE 3.9 

Realizar análise técnica prévia para a 
aprovação das compras de bens e 
serviços de TIC cujos valores sejam 
superiores ao limite de referência 
estipulado por deliberação do Comitê de 
Gestão Estratégica de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Governo 
do Estado de Minas Gerais – CGTIC. 

Atualmente a análise de 
viabilidade do projeto de TIC 
somente é iniciada após a 
autorização do CETIC a partir das 
informações do formulário de 
demanda de TIC e se a demanda 
for considerada dentro do valor 
limite referência. Isto adiciona um 
tempo extra na aprovação final, 
pois é preciso aguardar a análise 
técnica que hoje é realizada pela 
PRODEMGE, para uma nova 
reunião do CETIC, podendo 
comprometer o prazo do projeto. 

Revisar e publicar  o 
procedimento já realizado pela 
PRODEMGE antecipando o 
estudo de viabilidade das  
soluções acima do valor limite 
referência definido pelo CETIC, 
otimizando o processo. 
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DE 3.10 

Realizar a gestão de projetos e de 
portfólio de TIC no Estado de acordos 
com a metodologia definidas pelo 
CETIC. 

Não foi evidenciado no conjunto 
de regras do CETIC / CGTIC 
sobre o uso obrigatório ou 
recomendado de metodologia 
para o gerenciamento de projetos 
de TIC. 

Revisitar as regras das políticas 
do CETIC / CGTIC, 
estabelecendo quais os métodos 
que devem ser utilizados como 
referência no gerenciamento de 
projetos de TIC dos órgãos do 
Estado. 
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Tabela 12 - Lacunas e oportunidades para as Diretrizes Estratégicas do OTIC 4 

OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

OTIC 4 
Incentivar a 
liderança, 

colaboração e 
aprendizado 

transformando a 
força de trabalho de 

TIC. 

DE 4.1 

Criar e manter o capital intelectual de 
TIC no Estado. 

De acordo com os levantamentos 
de TIC realizados nos órgãos 
participantes do PDTIC, foi 
identificado que setores inteiros de 
TIC são operacionalizados e 
geridos por terceiros, 
principalmente de grandes órgãos 
do Estado. Atualmente não há 
uma política ou mecanismo (via 
contrato) que minimize este risco 
e garanta a continuidade dos 
serviços do Estado. 

Estabelecer mecanismos 
possibilitando a avaliação de 
competências de TIC da força de 
trabalho do Estado e promover 
prioritariamente a capacitação do 
servidor na gestão dos serviços 
de TIC. 

DE 4.2 

Reduzir o risco operacional atrelado ao 
negócio nos casos em que houver 
terceirização dos serviços de TIC.  

DE 4.3 

Aprimorar a capacitação de TIC para o 
servidor público alinhado diretamente 
com as necessidades de tecnologia do 
órgão e as diretrizes estratégicas de TIC 
do Estado. 

Não foi identificada uma política 
de capacitação e sim demandas 
levantadas pelos usuários e 
técnicos para treinamento 
específico. Geralmente uma vez 
ao ano este levantamento é 
realizado nos órgãos, contudo, 
segundo os próprios usuários não 
há execução efetiva da demanda 
de capacitação técnica. 

Estabelecer as regras das 
políticas do CETIC / CGTIC, 
regulando e supervisionando o 
plano de capacitação de TIC do 
Estado. Deve-se desenvolver 
matrizes de competência no 
Estado alinhadas aos Objetivos 
Estratégicos de TIC, de modo a 
focar os treinamentos dos 
servidores para disciplinas 
exigidas para um bom 
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planejamento de atividades tais 
como: desenvolvimento de 
projetos segundo práticas do 
PMBOK, Treinamentos e 
certificações em SCRUM máster, 
ITIL V3, CobIT 5.0 e ISO 27002 
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Tabela 13 - Lacunas e oportunidades para as Diretrizes Estratégicas do OTIC 5 

OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

OTIC 5 
Proteger e 
gerenciar a 

informação como 
um ativo do Estado 

de Minas Gerais 
criando uma 
infraestrutura 

segura, robusta, 
resiliente e ágil. 

DE 5.1 

Hospedar os sistemas que possuam 
informações classificadas como críticas, 
corporativas ou confidenciais em Data 
Centers seguros, disponíveis e 
resilientes.  

Com base nas visitas realizadas 
nos Data Center do Estado, 
atualmente há órgãos com esta 
infraestrutura deficitária que pode 
comprometer a integridade, 
confiabilidade e a disponibilidade 
das informações e a continuidade 
dos serviços do Estado. 

Foram identificadas 
infraestruturas de Data Center 
no Estado (PRODEMGE, SEF 
SEDS,CAMG e IOMG) capazes 
de centralizar de forma 
adequada os ativos de TIC 
garantindo a integridade das 
informações e a continuidade 
dos serviços do Estado e que 
hoje está dedicada a prestação 
de serviços do próprio órgão. 
Procedimentos de gestão 
destes. Como referência vide 
Procedimentos Operacionais da 
SEF, PRODEMGE 

DE 5.2 

Definir e viabilizar infraestrutura de Data 
Center de contingência para suportar os 
serviços de maior criticidade para o 
Estado.  

Não foi identificado nos Data 
Center uma política de 
continuidade e contingenciamento 
efetivo dos serviços do Estado. 
Em alguns órgãos que possuem 
uma infraestrutura mais robusta 
apenas o contingenciamento 
ocorre na própria infraestrutura 
sustentados por POP 
(procedimento operacional 
padrão). 
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DE 5.3 

Estabelecer um SGSI mínimo a ser 
aplicado nas estruturas dos órgãos do 
Estado garantindo o cumprimento das 
políticas de segurança da informação. 

Não há no Estado um SGSI 
corporativo que controle e regule 
os aspectos de segurança de 
informação. Foram identificadas 
políticas documentadas por meio 
de resoluções publicadas pela 
SEPLAG, as quais recomendam 
ações sobre segurança da 
informação, contudo não há 
fiscalização sobre sua aderência e 
aplicabilidade. 

Estabelecer as regras das 
políticas do CETIC / CGTIC, 
regulando e criando uma 
estrutura funcional independente 
para definir normas e padrões de 
segurança da informação para 
os serviços e aplicações de TIC 
assegurando a 
confidencialidade, integridade, 
disponibilidade, autenticidade e 
legalidade das informações. As 
políticas da SEF para o SGSI 
podem ser utilizadas pelo Estado 
de Minas para referência do 
padrão de Segurança. 

DE 5.4 

Promover a análise de risco de TIC em 
relação aos principais serviços de TIC 
prestados pelo Estado. 

De acordo com os levantamentos 
de TIC realizados nos órgãos 
participantes do PDTIC, não foi 
identificado uma prática de análise 
de riscos de TIC de forma 
estrutura e sim a realização de 
levantamentos pontuais sobre o 
risco de TIC sustentados na 
experiência do corpo técnico do 
órgão. 

Identificado que em órgãos como 
a SEF e HEMOMINAS que esta 
prática está definida na 
organização e realizada com 
eficácia e que devem ser 
referenciadas ao se estabelecer 
um padrão para a realização da 
análise de risco de TIC. Este tipo 
de processo deve ser 
apresentado ao CETIC. 
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DE 5.5 

Intensificar o processo de classificação 
da informação e de sistemas de todos 
os órgãos do Estado, segundo critérios 
de confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e autenticidade. 

Não há no Estado um processo 
definido de classificação de 
informação corporativo seguido 
por todos os órgãos. A criticidade 
da informação e os demais 
critérios que a classificam é 
decidida com base na experiência 
do corpo técnico aliado a 
importância do dono do negócio 
do próprio órgão. 

Identificado que na 
HEMOMINAS que esta prática 
está definida na organização e 
realizada com eficácia e que 
devem ser referenciadas ao se 
estabelecer um padrão para a 
classificação da informação. A 
prática também é executada na 
SEF com relação à NFE 
(principalmente). Vide como 
Referência 

DE 5.6 

Aprimorar as políticas de segurança de 
informação existentes agregando 
regulações sobre novas tecnologias. 

Foram identificadas políticas 
documentadas por meio de 
resoluções publicadas pela 
SEPLAG, as quais recomendam 
ações sobre segurança da 
informação. Contudo não há 
resoluções sobre novas 
tecnologias. Não há também a 
análise crítica das políticas 
executada de forma regular com 
acréscimo de procedimentos e 
alinhados com novas tendências 
de mercado. 

Estabelecer as regras das 
políticas do CETIC / CGTIC, 
regulando e criando uma 
estrutura funcional independente 
para definir normas e padrões de 
segurança da informação para 
os serviços e aplicações de TIC 
assegurando a 
confidencialidade, integridade, 
disponibilidade, autenticidade e 
legalidade das informações. Não 
há, atualmente, a prática 
sistematizada e corporativa de 
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DE 5.7 

Implementar processos e 
procedimentos para garantir a 
continuidade dos serviços de TIC. 

Não há um plano de continuidade 
dos negócios definido e 
oficializado nas Secretarias. 
Contudo foram encontrados 
procedimentos para o 
contingenciamento de uma 
infraestrutura ou solução 
específica no próprio ambiente de 
TIC, sustentado por POP 
(procedimento operacional 
padrão). 

definir os sistemas críticos e que, 
por isso, devem ter prioridade no 
processo de continuidade. Vide 
exemplos de POPs na SEF e na 
PRODEMGE. 
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Tabela 14 - Lacunas e oportunidades para as Diretrizes Estratégicas do OTIC 6 

OTIC DE Descrição - DE Lacunas Oportunidades 

OTIC 6 
Transformar a TIC 
do Estado em uma 

entidade ágil, 
inovadora e 

acessível para o 
cidadão. 

DE 6.1 

Inovar, universalizar e priorizar o uso e 
o acesso aos serviços digitais com 
destaque para a plataforma móvel 
(mobile). 

Não há atualmente definida uma 
arquitetura tecnológica padrão 
para os órgãos do Estado, 
considerando plataformas móveis. 

Massificar o uso de aplicações 
móveis a exemplo do aplicativo 
MG app (parceria SEPLAG / 
PRODEMGE). 

DE 6.2 

Disseminar o conhecimento de TIC em 
todas as regiões do Estado por meio de 
ferramentas Ensino à Distância. 

Atualmente há déficit em 
capilaridade da Rede Governo 
para interligar algumas regiões de 
Minas Gerais, necessitando a 
mesma ser ampliada ou dada uma 
alternativa oficial aos órgãos que 
se encontram nesta posição.  

Planejar e gerir por meio da 
PRODEMGE a ampliação da 
Rede Governo preferencialmente 
em localidades do Estado que 
hoje não são atendidas por este 
recurso. Este ponto é 
considerado uma oportunidade 
primordial visto a abrangência do 
PMDI em todo o Estado 

DE 6.3 

Estabelecer parcerias com as 
universidades, centros de pesquisas e 
órgãos públicos para desenvolvimento 
de soluções tecnológicas que venham a 
atender o Estado na melhoria interna e 
na prestação de serviços ao cidadão. 

Não é comum nos órgãos 
entrevistados o movimento de 
busca de parcerias em outros 
órgãos públicos. O movimento 
pela busca por melhorias no 
serviço se dá por meio de 
pesquisas pontuais e feedback do 
próprio cidadão nos canais oficias 
do Estado. 

Disseminar e consolidar 
iniciativas como o MGapp 
(SEPLAG / PRODEMGE), MGTI 
2022 / INDI capacitação de mão 
de obra, Acelera MGTI (SECTES 
e Sociedade Mineira de 
Software),  
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DE 6.4 

Aprimorar a transparência, a 
acessibilidade e o acesso aos dados 
abertos por meio de soluções 
tecnológicas que aproximem o Estado 
do cidadão. 

Não há atualmente definida uma 
arquitetura tecnológica padrão 
para os órgãos do Estado, 
considerando plataformas móveis. 
Deve-se atentar ao uso de meios 
mais acessíveis ao cidadão como, 
por exemplo, plataformas móveis. 

Massificar o uso de aplicações 
móvel a exemplo do aplicativo 
MG app (parceria SEPLAG / 
PRODEMGE). 
 
 

DE 6.5 

Fornecer soluções de TIC que 
incentivem a inclusão do cidadão na 
definição e avaliação de políticas 
públicas e na prestação de serviços 
pelo Estado. 

DE 6.6 

Empregar IoT (Internet das Coisas) no 
Estado nas soluções que conferem 
maior valor agregado para o cidadão na 
prestação de serviços públicos. 

Não há atualmente definida uma 
arquitetura tecnológica padrão 
para os órgãos do Estado, 
considerando o desenvolvimento 
de inovação tecnológica em 
infraestrutura de TIC e dispositivos 
móveis na prestação e de serviços 
públicos do Estado. Existem 
iniciativas neste sentido como o 
MG app. 
 

Uso mais promissor desta 
oportunidade estão nos 
segmentos de prestação e 
monitoramento de serviços de 
saúde, infraestrutura de 
transportes e segurança pública. 
Utilizar meios de Web-IT[Ref 6]. 
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DE 6.7 

Prospectar e definir soluções de 
Computação em Nuvem.  

Com base nas visitas realizadas 
nos Data Center do Estado, 
atualmente há órgãos com esta 
infraestrutura deficitária que pode 
comprometer a integridade, 
confiabilidade e a disponibilidade 
das informações e a continuidade 
dos serviços do Estado. 

Foram identificadas 
infraestruturas de Data Center 
no Estado (PRODEMGE e SEF) 
capazes de gerenciar 
efetivamente os ativos de TIC 
desenvolvendo uma solução 
híbrida de Computação na 
Nuvem solução garantindo a 
gestão do recurso junto ao 
fornecedor do serviço . Para uso 
deste tipo de serviço é preciso 
que toda a informação pública do 
estado deva ser classificada a 
fim de se estabelecer os serviços 
que poderiam utilizar deste 
recurso. Soluções de nuvem 
hibrida são tendências 
apontadas pelo Gartner 
Group[Ref 7] 

DE 6.8 

Prospectar e definir novas iniciativas de 
SaaS (Software como Serviço).  

Não há atualmente definida uma 
arquitetura tecnológica padrão 
para os órgãos do Estado, 
considerando o desenvolvimento 
de inovação tecnológica SaaS. 

Esta oportunidade está alinhada 
na otimização dos recursos 
tecnológicos e diminuição dos 
custos diretos com infraestrutura 
de TIC e licenciamento de 
produtos e serviços. 
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7 Alinhamento entre os objetivos de negócio e de TIC do Governo do 
Estado 

Dada à importância que a TIC tem nos órgãos e serviços do Estado, planejar ações que 
possam conduzir de forma mais efetiva as estratégias do plano de governo se tornou um 
fator primordial para os gestores de TIC. Assim as estratégias de TIC devem estar 
alinhadas às estratégias de negócios dos órgãos do Estado e integradas ao PMDI. 

Os objetivos de negócio do Estado foram reconhecidos e validados em reuniões entre os 
consultores do CPqD e da SEPLAG. O alinhamento dos objetivos de negócio do Estado 
com os objetivos de TIC propostos estão representados nas figuras a seguir e separados 
por OTIC / DE e Eixo de Governo.  

Vale ressaltar que os relacionamentos apresentados são inferências que levam em 
consideração o objetivo de cada programa e as descrições das respectivas ações.  

Para demonstrar este alinhamento, será utilizada uma Matriz de Relacionamento entre os 
objetivos estratégicos de TIC e os Eixos de Governo do Estado. 

A seguir, os relacionamentos são apresentados e as cores que representam as 
correlações seguem a seguinte legenda:  

 

 Forte Correlação: Indica que os Objetivos Estratégicos de TIC e suas Diretrizes 
Estratégicas, em sua maior parte, influenciam diretamente no desenvolvimento da 
ação do Eixo ou mesmo no cumprimento da mesma. Sem a ação conjunta entre a 
SEPLAG e os órgãos diretamente envolvidos no Eixo de Governo em questão, não 
será possível a execução da ação do governo sem retrabalhos, perdas de 
produtividade ou revisões financeiras; 

 Média Correlação: Indica uma forte ou média tendência que os Objetivos Estratégicos 
de TIC e suas Diretrizes Estratégicas, influenciem (de forma direta ou indireta) o 
desenvolvimento da ação, ou mesmo o cumprimento dela. A ação conjunta entre a 
SEPLAG e os órgãos diretamente envolvidos no Eixo de Governo em questão é 
sugerida para que a execução da ação seja mais assertiva. Neste caso, as ações da 
SEPLAG podem, proativamente, evitar ajustes de escopo no final do projeto; 

 Fraca Correlação: Indica que a participação da SEPLAG e, por consequência o 
Objetivo Estratégico, é pequena ou inexistente. Não se observa riscos de revisão de 
escopo ou financeiro. 

Pode-se observar, entretanto que os Objetivos de TIC são elaborados de forma 
abrangente para que a TIC seja parte integrante do processo de planejamento e execução 
dos projetos das ações do Governo. Portanto, é raro que o correlacionamento entre os 
OTIC e uma determinada ação ou programa do governo seja totalmente fraco.  

O correlacionamento das OTIC / DE será apresentado por OTIC e sua leitura deve ser feita 
conforme Figura 1. 
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Figura 1 – Leitura dos relacionamentos OTIC X Eixo de Governo
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Figura 2 - Correlação OTIC 1 / DE com os Eixos de Governo 
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Figura 3 - Correlação OTIC 2 / DE com os Eixos de Governo 
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Figura 4 - Correlação OTIC 3 / DE com os Eixos de Governo 
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Figura 5 - Correlação OTIC 4 / DE com os Eixos de Governo 

 

 

Figura 6 - Correlação OTIC 5 / DE com os Eixos de Governo 
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Figura 7 - Correlação OTIC 6 / DE com os Eixos de Governo 

A Figura 8 representa a aderência dos OTIC propostos em relação aos Eixos de Governo.  
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Figura 8 – Aderência dos OTIC em relação aos Eixos de Governo
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Atualmente os recursos de TIC são necessários em praticamente todos os programas e 
ações do governo, contando comum braço tecnológico para a gestão e execução bem-
sucedida dos programas. 

Cabe destacar a importância de estruturar processos para planejamento e execução de 
projetos de acordo com as boas práticas do PMBOK. 

A execução dos projetos de TIC que serão propostos ao final deste projeto de PDTIC, 
derivados dos Objetivos Estratégicos e das Diretrizes Estratégicas propostas neste 
relatório, são de fundamental importância para que os programas do Governo tenham a 
tecnologia da Informação como parte integrante dos programas com garantia de 
alinhamento tecnológico. 
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8 Visão estratégica de TIC 

Um planejamento estratégico é considerado como técnica administrativa que, através da 
análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades, 
pontos fracos e possíveis ameaças do meio externo, assim como de seus pontos fortes 
para o cumprimento da sua missão e, através da qual, estabelece o propósito de direção 
que a organização deverá seguir para beneficiar-se das oportunidades e evitar ou mitigar 
os riscos. 

De um modo abrangente, o planejamento estratégico identifica o que deve ser feito, por 
que fazer, quando será feito e por quem. O custo é uma variável importante a ser 
considerada e deve estar alinhada ao Plano Plurianual (PPAG) para que a execução dos 
projetos, derivados dos planos de ação, sejam executados sem entraves financeiros. 

Como um processo bem definido, o planejamento estratégico segue uma sequência lógica, 
iniciando no diagnóstico da organização (análise interna e externa) até o plano de ação e 
metas que são operacionalizados pela estrutura formal do Governo, avaliado conforme 
indicadores e, ao menos na revisão do plano, realizando um benchmarking para 
estabelecer a melhoria contínua no processo de planejamento. Este processo de melhoria 
na visão estratégica pode ser observado na Figura a seguir: 

 

Figura 9 - Ciclo de melhoria contínua do planejamento estratégico 

Após o estabelecimento dos objetivos do Estado e de suas diretrizes de implementação 
tática, os passos que deverão seguir para a implementação da estratégia de TIC serão: 

 Detalhar planos de ação a serem implementados pelos órgãos e Secretarias 
alinhados aos objetivos estratégicos e às diretrizes de TIC. 
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 Monitorar as ações táticas através de indicadores de cumprimentos dos planos de 
ação. 

Os passos para implementação da Estratégia (seus objetivos e diretrizes) podem ser 
representados na figura a seguir; 

 

Figura 10 - Passos para implementação da estratégia de TIC 

Visto os Objetivos de Tecnologia da informação e diretrizes estratégicas definidos no item 
5, em consonância com o PMDI, é sugerido um mapa de visão estratégica (consolidado e 
detalhado) conforme apresentado na Figura 11 e na Figura 12 a seguir. 
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Figura 11 - Visão consolidada das estratégias de TIC
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Figura 12 – Visão detalhada das estratégias de TIC 
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Consideram-se pontos-chave: 

 Apoio da alta administração; 

 Participação ativa do CETIC e do CGTIC nas aprovações e deliberações das 
ações; 

 Controle das atividades dos projetos decorrentes do PDTIC; 

 Disposição orçamentária além do exposto na Perspectiva Financeira; 

 Despersonalização das atividades críticas de TIC e minimização dos Riscos 
inerentes à contratação de terceiros; 

 Distribuição de responsabilidades em executar os planos de ação decorrentes da 
estratégia. 

Isto posto, o próximo passo será a elaboração dos planos de ação alinhados às OTIC 
apresentadas no item 5. 
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9 Identificação de falhas e oportunidades no uso da TIC como suporte aos 
processos de negócio 

Atualmente, mesmo diante de inúmeras opções de ferramentas de TIC, a Administração 
Pública de modo geral ainda se utiliza dos sistemas de informação apenas para a redução 
de custos por meio da automação e aumento da eficiência de processos. Além disso, 
adota tecnologias incompatíveis com seu negócio, manipulam inadequadamente os dados 
gerados, e não consegue interligá-los com seus ambientes externos (órgãos, usuários, 
fornecedores entre outros). 

A fragmentação das informações e a inconsistência de dados armazenados em um ou 
mais sistemas comprometem a agilidade e assertividade necessárias à análise. 

A TIC pode desempenhar um papel decisivo no suporte aos processos de negócio, 
considerando os seguintes aspectos: 

 Compilar e tratar os requisitos, reclamações e sugestões dos usuários ao longo de 
todo o ciclo de vida das soluções corporativas; 

 Facilitar as atividades de gestão da qualidade através do controle de procedimentos 
operacionais, registros e especificações, garantindo a segurança das informações, 
o uso correto de versões e atualizações; 

 Unificar os sistemas de medição de desempenho, agregando indicadores de 
tendência a indicadores de resultado, também reduzindo o desperdício de tempo e 
recursos humanos de TIC no tratamento desses dados. 

 Viabilizar a simulação e otimização de processos e produtos com o auxílio de 
ferramentas estatísticas, matemáticas e computacionais, por meio de uma interface 
mais simples e confiável. 

 Permitir o acompanhamento de tendências financeiras e não financeiras, a 
dinâmica dos mercados e de outros setores públicos, além de facilitar a vigilância 
tecnológica, normativa e o benchmarking; 

 Garantir a fluidez dos processos de negócios e a comunicação entre as áreas 
diretamente relacionadas com o usuário com as áreas operacionais de TIC. 

 Permitir a gestão do conhecimento, por meio da retenção do aprendizado e do 
controle e histórico de mudanças. 

Outro fator importante identificado nas entrevistas de maturidade de gestão de TIC, foi o 
nível alcançado pela TIC do órgão entre “incompleto” e “gerenciado”. Em poucos órgãos 
foram encontrados níveis de maturidade “definido, previsível e otimizado” no que tange a 
estratégia e planejamento. Uma gestão de TIC que se encontra nos níveis “definido, 
previsível e otimizado“ poderá contribuir na execução dos negócios e serviços do órgão e 
consequentemente refletidos na satisfação do cidadão de Minas Gerais. Os aspectos de 
gestão de TIC foram avaliados com base nas maturidades das práticas de governança da 
referência COBIT que foram identificadas nos órgãos entrevistados. 
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Deste resultado observa-se que a Figura 13 apresenta a maturidade das práticas de 
governança do domínio EDM relacionado diretamente com o alinhamento estratégico, 
onde em sua maioria, a gestão de TIC dos órgãos não apresenta uma estrutura formal e 
devidamente implantada de governança, impedindo realizar alinhamento estratégico da 
TIC com os interesses do órgão.  

Ainda sobre este tema uma prática não ‘evidenciada durante as avaliações com a gestão 
de TIC dos órgãos, foi a EDM03 – “Garantir a otimização dos riscos”, fazendo que o risco 
não seja considerado como base em métodos de avaliação e na classificação da 
informação sustentando a decisão de TIC em critérios subjetivos.  

 

Figura 13 – Resultado da maturidade da gestão de TIC por domínio COBIT - EDM 
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Nota-se que a Figura 14 apresenta a maturidade das práticas de governança do domínio 
APO relacionado diretamente com o planejamento, onde em sua maioria a gestão de TIC 
dos órgãos consegue entender as necessidades e as expectativas dos usuários e 
consequentemente dos cidadãos, contudo os planos de ação de TIC são prioritariamente 
atrelados à continuidade do governo. A cada mudança de governo novas necessidades 
são agregadas ao planejamento inicial, comprometendo as entregas e resultados. 

No que tange ao gerenciamento de segurança, foram evidenciados regulações sobre este 
tema, contudo sua aplicabilidade não foi reconhecida durante as entrevistas com os 
responsáveis pela TIC de cada órgão. O desdobre do tratamento do risco, ou seja, seu 
gerenciamento, não é prática na maioria dos órgãos entrevistados, tratando este tema de 
forma reativa. 

 

 

Figura 14 - Resultado da maturidade da gestão de TIC por domínio COBIT – APO 
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Nota-se que a Figura 15 apresenta a maturidade das práticas de governança do domínio 
BAI relacionado diretamente com a implementação, onde a gestão de TIC dos órgãos 
apresenta um déficit de maturidade no desdobre da estratégia, entretanto identificamos 
práticas e métodos comuns de mercado em órgãos como SEPLAG, SEF e Hemominas no 
controle de TIC para gerenciamento de projetos, construções de soluções de TIC e 
principalmente gerenciamento de ativos, este último sustentado por um processo oficial do 
Estado. 

No que tange ao gerenciamento de mudança, foram evidenciados controles do processo 
adaptados à operação de cada órgão, contudo não aderentes às práticas de mercado. 
Sobre o gerenciamento de disponibilidade e Capacidade, identificamos que esta prática é 
realizada quando motivada por uma demanda de viabilidade de algum projeto, não é 
comum na maioria dos órgãos entrevistados. Desta forma a área de TIC do órgão não 
conhece sua capacidade de TIC e em que patamar de disponibilidade devem oferecer 
seus serviços aos usuários e em última estância aos cidadãos. 

 

 

Figura 15 - Resultado da maturidade da gestão de TIC por domínio COBIT - BAI 

. 
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Nota-se que a Figura 16 apresenta a maturidade das práticas de governança do domínio 
DSS relacionado diretamente com a Operação, onde o mesmo déficit de gestão se repete 
em processo de nível operacional. Os processos como o gerenciamento de requisições de 
serviços e incidentes, ainda possuem alguma iniciativa, principalmente em órgãos com 
maior número de usuários e que necessitam do fornecimento deste tipo de serviço.  

No que tange ao gerenciamento de continuidade e gerenciamento da segurança de 
informação quando avaliados sobre a ótica do COBIT não chegam a atingir níveis mínimos 
dos seus objetivos macros. 

Identificou-se que a TIC dos órgãos com iniciativas no gerenciamento da segurança de 
informação possuem Data Center exclusivos, com controles de redundância no próprio 
ambiente. Contudo nenhum destes possui processos de contingenciamento em caso de 
desastre. Sobre o Gerenciamento dos serviços de segurança foram identificadas iniciativas 
de controle para manter os privilégios de acesso regulado por meio de resoluções 
disponibilizadas pela SEPLAG. Contudo sua aplicabilidade está restrita à capacidade do 
órgão em desenvolver tal controle internamente e aprimorá-lo de acordo com sua 
necessidade.  

 

 

Figura 16 - Resultado da maturidade da gestão de TIC por domínio COBIT – DSS 
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Nota-se que a apresenta a maturidade das práticas de governança do domínio MEA 
relacionado diretamente com a monitoração, a gestão de TIC dos órgãos ainda não 
apresenta um processo formalmente estruturado para a monitoração e apresentação dos 
resultados. No entanto quando necessário se mobilizam para apresentar os resultados 
alcançados pelo órgão a alta administração do Estado. 

No que tange ao processo de Monitorar, Avaliar e Analisar a Conformidade com Requisitos 
Externos, a TIC dos órgãos seguem resoluções e leis da Administração Pública que 
asseguram as garantias dos serviços de TIC contratados.  

Sobre o processo de Monitorar, Avaliar e Analisar o desempenho e conformidade faltam 
melhores controles principalmente sobre a fiscalização das práticas e regulações 
comumente utilizadas pelas áreas de TIC dos órgãos.  

 

Figura 17 - Resultado da maturidade da gestão de TIC por domínio COBIT – MEA
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10 Conclusões e considerações finais 

Os objetivos de TIC e as Diretrizes Estratégicas correspondentes e necessários para o 
Estado, conforme consolidados com os representantes do CETIC são apresentados neste 
relatório. É evidenciado o alinhamento entre eles e os eixos de governo do Estado [Ref 1]. 

A realização dos OTIC e DE deverá ser objeto de arquiteturas de transição em direção a 
uma arquitetura objetivo para o Estado, a ser atingida de forma progressiva. A implantação 
dos planos de ação e projetos a serem definidos no contexto do PDTIC devem tomar por 
base o atual ambiente tecnológico, de forma a atender requisitos obrigatórios e 
necessidades dos serviços ao cidadão e ao governo. 

A visão de alinhamento estratégico envolvendo os OTIC, as DE e os objetivos de negócio 
do Estado, conforme apresentada neste documento é condizente com a evolução 
tecnológica, dentro de um modelo eficiente, direcionado a sustentar a prestação de 
serviços públicos do Estado aos cidadãos e contribuintes. 
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