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EPÍGRAFE: 

O cérebro eletrônico faz tudo 

Faz quase tudo 

Quase tudo 

Mas ele é mudo 

 

O cérebro eletrônico comanda 

Manda e desmanda 

Ele é quem manda 

Mas ele não anda 

 

Só eu posso pensar se Deus existe 

Só eu 

Só eu posso chorar quando estou triste 

Só eu 

Eu cá com meus botões de carne e osso 

Hum, hum 

Eu falo e ouço 

Hum, hum 

Eu penso e posso 

 

Eu posso decidir se vivo ou morro 

Porque 

Porque sou vivo, vivo pra cachorro 

E sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 

Em meu caminho inevitável para a morte 

 

Porque sou vivo, ah, sou muito vivo 

E sei 

Que a morte é nosso impulso primitivo 

E sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 

Com seus botões de ferro e seus olhos de vidro 

 

Gilberto Gil, 1969. 

  



 

 

RESUMO: 

A tecnologia de informação mudou nos últimos anos o modo de viver, de pensar e de se 

relacionar das pessoas. Influenciadas pelos avanços tecnológicos que se massificam cada vez 

mais rapidamente, as pessoas, que também são cidadãos dos Estados onde vivem, mudaram 

inclusive a forma de interagir com as instituições. Exemplos não faltam nos jornais sobre esse 

fenômeno. Os governos não podem ficar para traz nessa revolução, que já se compara em escala 

e efeito à revolução industrial do século XIX, sob pena de perderem a já combalida 

legitimidade. O desafio é grande, pois a velocidade da evolução técnica coloca mais uma 

pressão sobre os gestores públicos. Para acompanhar é preciso modernizar a forma de 

administrar os órgãos do governo e de relaciona-los com os cidadãos e a sociedade civil. Uma 

gestão da Tecnologia da Informação que parta dos primeiros escalões dos governos é condição 

inicial para mudar a forma de pensar e agir de toda burocracia. Neste estudo vamos avaliar 

como é a Governança de TI do Estado do Rio de Janeiro em face às estruturas dos demais 

estados, considerando também as visões orçamentária e de planejamento e ainda a experiência 

de profissionais integrantes do Sistema de Tecnologia da Informação do Estado do Rio de 

Janeiro. Pretendemos extrais lições sobre o que deve ser mantido, ampliado ou alterado no 

modelo de governança adotado.  

Palavras-chaves: informática pública; tecnologia da informação e comunicação; governança em 

tecnologia da informação; sistemas estaduais de tecnologia da informação 

  



 

 

ABSTRACT: 

Information technology has changed in recent years the way of living, thinking and relate to 

people. Influenced by technological advances that are increasingly massfying quickly, people, 

who are also citizens of the States where they live, have changed the way of interacting with 

the institutions. Examples abound in the newspapers about this phenomenon. Governments 

cannot stay behind in this revolution, which compares in scale and effect to the industrial 

revolution of the 19th century, under penalty of losing the already crumbling legitimacy. The 

challenge is big, because the speed of technical development puts more pressure on the public 

managers. To follow up we must modernize the way to manage the Government agencies and 

relates them with citizens and civil society. Information technology management that came 

from first echelons of the Governments will be the initial condition to change the way of 

thinking and acting of the whole bureaucracy. In this study, we will assess how the IT 

Governance of the State of Rio de Janeiro is about structures of other States, considering also 

the budgetary and planning visions and the professional experience of the information 

technology professionals that acts into the Information Technology System of Rio de Janeiro 

State. We intend to extract lessons on what should be kept, expanded or changed in the adopted 

governance model. 

Keywords: computer science in public administration; information and comunication 

technology; information technology governance; state information technology systems 
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1 INTRODUÇÃO 

Acompanhando o processo de modernização das sociedades, o campo da administração pública 

vem evoluindo rapidamente desde a revolução industrial. As novas necessidades que se 

apresentaram aos governos nacionais e locais decorrentes da consolidação do capitalismo como 

modelo de produção forçam estas organizações a adaptar-se, a reorganizar-se e a lançar mão de 

novas técnicas, teorias e métodos. Pressionados por fatores como explosão populacional, 

migrações para grandes centros, aumento da expectativa de vida, criação de grandes grupos 

empresariais e a influência destes para a formação da sociedade de consumo e a dependência 

econômica global (globalização) as estruturas administrativas dos governos tornaram-se mais 

complexas e proliferam as teorias administrativas. Neste processo passamos pela Escola 

Clássica, Escola das Relações Humanas, pela Administração Quantitativa.  

Porém “algo e novo surgiu no cenário nos anos setenta, tanto na América como na Europa” 

(Lynn, 2007), a partir das pesquisas de estudiosos de Harvard, Princeton e Universidade da 

Califórnia, uma nova perspectiva surge baseada em “perceber o potencial de uma dada 

configuração política e institucional” (MOORE, 1984) , que resulta na criação do que 

chamamos New Public Management, visando a desregulamentação das instituições, a busca da 

qualidade dos serviços, focando no empreendedorismo na administração pública, aproximando-

a assim da administração privada. Os maiores expoentes das reformas resultantes do novo 

enfoque gerencial na Europa e nos EUA são, respectivamente Margaret Thatcher e Ronald 

Reagan.  

No Brasil, ainda que com algum atraso, através do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (Pereira, 1995), foi iniciada em 1995 a reforma gerencial. O plano define os tipos de 

propriedade (estatal, privada e pública não estatal) e modelos administrativos (Burocrática e 

Gerencial) mais adequados aos objetivos dos possíveis setores de atuação do Estado, sendo 

estes: Núcleo Estratégico, Atividades Exclusivas, Serviços Não-Exclusivos e Produção Para o 

Mercado. Introduz também o conceito de “Publitização”, ou a concessão de Serviços Não-

Exclusivos a instituições de propriedade pública não estatal, como alternativa ao conceito já 

conhecido de “Prizatização”, onde o Estado passa à iniciativa privada a produção de bens e 

serviços de consumo geral pelo mercado. Neste bojo são regulamentadas também a Avaliação 

Estrutural, identificando a missão de cada um dos órgãos do Estado e suas atividades e a 

necessidade de estas serem exercidas pelo Governo e em que esfera ou se podem ser eliminadas, 

Agências Autônomas, para realização de atividades inerentes ao Estado e não a uma 

determinada administração governamental, e as Organizações Sociais para viabilizar o novo 

conceito de Publitização. 

Adicionalmente à espinha dorsal da reforma gerencial proposta, o Plano Diretor determina 

projetos complementares que classifica como fundamentais para suportar o novo caráter da 

gestão. Dois destes projetos tem relação com a área de Tecnologia da Informação, a saber: 

1. Rede Governo: “ao provimento de uma moderna rede de comunicação de dados 

interligando de forma segura e ágil a administração pública, permitindo assim um 
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compartilhamento adequado das informações contidas em bancos de dados dos 

diversos organismos do aparelho do Estado, bem como um serviço de comunicação 

(baseado em correios, formulários, agenda e “listas de discussão”, todos eletrônicos) 

de forma a poder repassar à sociedade em geral e aos próprios órgãos do governo, a 

maior quantidade possível de informação, contribuindo para melhor transparência e 

maior eficiência na condução dos negócios do Estado” (Pereira, 1995) 

2. Sistemas de Gestão Pública: “voltados para a gestão pública abrangem áreas diversas: 

pessoal civil, serviços gerais, organização e modernização administrativa, informação 

e informática, planejamento e orçamento e controle interno. O objetivo destes sistemas 

é permitir a transparência na implementação das diversas ações do governo, 

possibilitando seu acompanhamento e avaliação, bem como a disponibilização das 

informações não privativas e não confidenciais para o governo como um todo e a 

sociedade. ” (Pereira, 1995) 

Nestas descrições fica claro o papel da Tecnologia de Informação como ferramenta de suporte 

à administração pública e na implementação e avaliação das políticas públicas. Ressalta-se os 

objetivos de “maior transparência” e “maior eficiência”, “disponibilização de informações” e 

“transparência na implementação”. 

Nos anos subsequentes a proposta da reforma gerencial foi adotada por vários Estados da 

Federação. O pioneiro deste movimento foi o Estado de Minas Gerais, durante o primeiro 

mandato do Governador Aécio Neves, como nos relata Vilhena (2005) sobre o Choque de 

Gestão que resume “as medidas necessárias à resolução de problemas de ordem fiscal e à 

adequação da máquina pública à nova realidade, tendo como finalidade conferir ao Estado 

maior eficiência e efetividade na execução de políticas públicas” (Vilhena & Athayde, 2005) . 

Esta mesma proposta chega ao Estado do Rio de Janeiro em 2007 através do programa de 

“Reforma Gerencial do Estado”, descrito por Pinto, Castello Branco e Azem no documento “A 

Reforma Gerencial no Estado do Rio de Janeiro” (Pinto, Castello Branco, & Azem, 2013). 

Também aqui são explicitas as iniciativas relacionadas à Tecnologia da Informação como 

ferramenta para administração pública e gestão de políticas públicas. Podemos ressaltar o 

desenvolvimento e implantação dos seguintes sistemas: 

1. Sistema de Informação de Gestão Estratégica 

2. Sistema de Gestão Patrimonial 

3. Sistema Integrado de Gestão de Aquisições 

4. Sistema de Gestão Orçamentária 

5. Sistema de Recursos Humanos 
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Considerando este quadro, onde a TI deve ou deveria participar relevantemente nas iniciativas 

de reforma gerencial do Estado, genericamente, e do Estado do Rio de Janeiro, em específico, 

ficamos impelidos a pesquisar e tentar medir como se desenrolou esta participação.  
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2 OBJETIVO 

Diagnóstico das caraterísticas do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação do Estado do 

Rio de Janeiro, considerando sua estrutura organizacional e as responsabilidade e autoridades 

que possuem seus órgãos constituintes, identificando possibilidades de alterações neste sistema 

frente a percepção dos profissionais integrantes sobre as potencialidades e os serviços 

prestados, frente as experiências de outras unidades da federação, frente a execução 

orçamentária da área e frente as considerações de especialistas envolvido no Sistema.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Relevância do Campo 

Uma visão mais tradicional da informática, datada das décadas de 1970 a 1980, a colocava 

como agente de otimização dos recursos disponíveis na empresa. Note-se que não há relação 

com alterações nos processos de negócios (BAKOS, 1985) 

“A tecnologia de Informação é o conjunto de recursos não-humanos dedicados ao 

armazenamento, processamento e comunicação da informação e a maneira como estes 

recursos estão organizados num sistema capaz de executar um conjunto de tarefas"  

Vale ressaltar que até a década de 80 prevalecia a visão centralista da informática. Esta visão 

nasceu por volta de 1940, quando o ex-presidente da IBM, Thomas J. Watson, afirmou que no 

mundo não haveria espaço para mais de que algumas “unidades” de computadores. Esta visão 

era partilhada pelas grandes empresas de Tecnologia da Informação da época: DEC, 

BURROUGHS, HITACHI, NCR, UNIVAC. 

O mercado de TI evoluía lentamente com mudanças quantitativas de poder de processamento e 

tamanho de computadores, mas sem quebra de paradigma, até que em meados da década de 80 

surgem as primeiras experiências comerciais de computação pessoal, a partir de produtos da 

própria IBM, como IBM PC e IBM PS2, da Commodore, com o C64, da Apple, com o 

Macintosh e modelos mais avançados da Altair. Aliás, esta é a real precursora desta era com o 

Altair 8080. 

A partir dos anos 90, depois da consolidação da computação pessoal, inicia-se a mudança do 

paradigma computacional. As redes locais de microcomputadores se popularizam, a Microsoft 

já é tida como a maior como a maior empresa de software do mundo. As mudanças incrementais 

se tornam mudanças dialéticas.  

Nesse contexto se consolida uma nova visão onde a TI é, além de agente de otimização, 

ferramenta de suporte a decisão (Thomas P GERRITY & John F ROCKART, 1984).  

O recente e dramático aumento da computação voltada ao usuário final em 

todos os níveis organizacionais oferece grandes oportunidades de valor para 

os negócios: pode fornecer possibilidades reforçadas para uso da tecnologia 

da informação para obter vantagem competitiva, para descobrir e 

implementar melhorias na eficiência operacional e para aumentar a 

efetividade gerencial. Entretanto, a fim de colher esses benefícios, a gerência 

sênior deve evitar as armadilhas de uma abordagem focada na tecnologia e 

garantir o desenvolvimento de uma estratégia dirigida pelo negócio para 

gerenciar a computação pelo usuário final.  

Nesta proposta a informação, derivada do processamento de dados, é ativo estratégico para 

sucesso do modelo de negócio. O processo desde o princípio da adoção à plena utilização das 

capacidades da ciência da Tecnologia da Informação pode ser medido através da maturidade da 
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adoção. Atualmente existem vários métodos para avaliação da maturidade da Tecnologia de 

Informação. Um dos mais aceitos, o ITIL - Information Technology Infraestructure Library, 

qualifica uma organização em cinco níveis (Inicial, Repetitivo, Definido, Gerenciado e 

Otimizado) (SILVA, 2012). O avanço dos métodos de avaliação da utilização da Tecnologia da 

Informação em instituições confirma a previsão de DRUCKER feita há vinte anos que as 

empresas se transformariam e se engajariam “na análise e diagnóstico (ou seja – informação) 

”, sob pena de “sermos tragados pelos dados que geramos” (DRUCKER, 1988). A mudança 

do êxito principal da produção, e logo objeto de estudo da eficiência e eficácia das organizações, 

altera-se definitivamente do trabalho braçal e de controle produtivo para o trabalho da produção, 

consumo, analise da informação e da produção de decisões a partir deste processo. Nasce a 

figura do “Information worker” (DRUCKER, 1988).  

Natural que existam conflitos de gerações e que a adoção dessa nova postura e a visão da 

Tecnologia da Informação como ferramenta de decisão sofre pela resistência e pelo 

desconhecimento de executivos e, em nosso caso, administradores públicos e políticos 

tradicionais, como previu DAVENPORT (Thomas DAVENPORT, HAMMER, & Tauno J 

METSISTO, 1989).  

“...os gerentes gerais raramente sabem como traduzir seus desejos em 

investimentos específicos. Eles podem não saber sequer que perguntas fazer 

e o jargão técnico pode soar como uma língua estrangeira. Então, eles 

tendem a adiar decisões ou evitá-los completamente”. 

DRUCKER (DRUCKER, 1988) também já previa este efeito colateral, assim como previu que 

o fluxo das informações se transformaria no principal sistema de sustentação na organização 

do conhecimento. Gerenciar a geração, o compartilhamento, o acesso e até o controle sobre a 

informação passa a ser atividade ligada ao objetivo de negócio da organização.  

Conforme conhecimento compilado de vários autores e consolidado no referencial teórico de 

ORTONALI (1997) para sua dissertação de mestrado (ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS 

DE INFORMÁTICA PÚBLICA: ESTUDO DE CASO DO MODELO PARANAENSE), pode-

se afirmar que a Tecnologia de Informação tem a capacidade de, entre outros efeitos 

(ORTOLANI, 1997): 

1. Afetar a habilidade de inovar; 

2. Mudar a estrutura organizacional; 

3. Alterar os métodos de controle; 

4. Reequilibrar ou desequilibrar o poder e a influência do indivíduo; 

5. Provocar o redesenho de processos; 

6. Permitir o surgimento de novas formas de trabalho; 

7. Aumentar as habilidades do decisor. 

Além de influenciar especificamente nestes processos, o uso da Tecnologia da Informação pode 

apoiar organizações em implementar melhorias de eficiência e efetividade e até a apoiar a 
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transformação de uma organização, seja na perspectiva dos indivíduos, as unidades funcionais 

ou no conjunto da organização, como apresentara Michael Hammer (HAMMER, 1993).  

Desde a década de 1990, quando a maior parte do referencial teórico aqui apresentado já havia 

sido produzido, cresceu de forma importante a adoção da tecnologia da informação no setor 

público. Buscando exemplos no Governo Federal e no Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

podemos identificar facilmente grandes casos de sucesso, mas veremos também uma diferença 

sensível no nível de adoção.  

Na informática da União cita-se a Urna Eletrônica e o processo de apuração das eleições, 

exemplo clássico de implementação de política pública, assim como o processo de Declaração 

de Imposto de Renda da Pessoa Física, que inclusive caminha para adoção do modelo francês, 

onde a cada ano o cidadão somente confirma a coleta de dados previamente feito pelo 

Ministério da Fazenda daquele país. Todo o processo legislativo do Congresso Nacional 

também é gerenciado por sistema eletrônico e pode ser consultado pelos cidadãos. Também o 

sistema de compensação bancário nacional, gerido pelo Banco Central e exemplo internacional 

nesta área. Outro exemplo é o Censo Demográfico executado pelo IBGE em 2010 e também a 

recontagem populacional de 2007, realizados sem a utilização de formulários em papel, e 

garantindo o processamento quase que imediato dos dados pesquisados. Este caso é 

emblemático pois o mesmo projeto foi tentado pelo FedStats dos EUA e posteriormente adiado. 

Não se pode deixar de citar também os sistemas da Fazenda Nacional, o SPED (Sistema Público 

de Escrituração Digital) formado pelos subsistemas Fiscal, Contábil, de Escrituração, Nota 

Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, entre tantos outros. 

Analisando no âmbito estadual, além dos sistemas estruturantes já citados (Pinto, Castello 

Branco, & Azem, 2013), focando naqueles que possuem interface com o cidadão para seguir o 

mesmo critério adotado na esfera federal tem-se a emissão das Carteiras de Habilitação e 

Identificação Civil e demais serviços do Detran/RJ, o processo de Matricula nas Escolas da 

Rede Estadual, hoje feito pelo celular, o serviço do “Poupa Tempo na Web” 

(http://www.rj.gov.br/web/poupatemporj), Portal da Transparência, Emissões de Guias de 

Pagamentos da Secretaria da Fazenda, a informatização da gestão de ocorrências no projeto das 

“Delegacias Legais”.  

Carecemos na esfera estadual nitidamente de grandes projetos que integrem o Governo ao 

Cidadão e deem aos administradores capacidade de conhecer os habitantes e contribuintes do 

Estado através das iterações destes com os agentes estaduais. Cabe ao administrador público 

formular políticas que atendam às necessidades da população, seja melhorando os serviços 

prestados, a fiscalização das várias modalidades de concessão, a eficiência e a eficácia da 

máquina do estado. Este estudo se justifica, portanto, baseado no que a academia já apontou 

sobre modernização da administração pública, fontes citadas na introdução, como também na 

experiência recente do setor privado, apresentado nesta seção, transformando e fundando a era 

da informação.  

Para adotar a mesmo caminho na gestão pública é necessária a adoção de uma política pública 

para tecnologia da informação no Estado do Rio de Janeiro, que baseado nas conquistas já 

contabilizadas, pavimente a transformação da máquina pública estadual numa organização 

http://www.rj.gov.br/web/poupatemporj
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baseada na informação. Como política é necessário enfoque estratégico, visão global e 

perspectivas de longo prazo (KLIKSBERG, 1988). 

3.2 Governança Corporativa para Tecnologia da Informação 

Em 1991 a Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange), através Financial Reporting 

Council, criou o Committe on Financial Aspects on Corporate Governance para avaliar os 

aspectos financeiros da governança corporativa. A Bolsa e o Conselho estavam preocupados 

com baixo nível de confiança tanto nos relatórios financeiros e na capacidade das áreas de 

auditoria em identificar problemas nos relatórios apresentados pelas diretorias das principais 

empresas listadas. O Comitê foi formado por notáveis do mundo corporativo e acadêmico 

inglês, como Sir Adrian Cadbury (chairman da Cadbury - https://www.cadbury.co.uk/), Jim 

Butler (Sócio Senior da KPMG), Andrew Likierman (Professor de Contabilidade e Controle 

Financeiro na London Busines School entre outros. O resultado do trabalho do Comitê foi um 

relatório, conhecido como “Cadbury Report” que é considerado um marco no campo da 

Governança Corporativa, citado em vários trabalhos posteriores. 

O relatório definiu a governança corporativa como o “sistema pelo qual as companhias são 

dirigidas e controladas”. Estava focado mais no aspecto financeiro como ferramenta de controle 

e transparência para stakeholders, porém, de uma forma mais ampla, buscava contribuir para a 

melhoria continua das práticas de boa governança.  O principal resultado do relatório foi a 

criação de um “Código de Melhores Práticas” que deveria ser aceito por todas as empresas 

listadas na Bolas de Londres, para “fortalecer tanto o controle dos seus negócios, quanto da 

responsabilidade pública”. O Código é um conjunto de recomendações para os principais 

stakeholders do processo de Governança das Companhias: conselho diretor, diretores não 

executivos, diretores executivos, áreas de controladoria e acompanhamento. Além destas 

recomendações o relatório traz um anexo exclusivo sobre as áreas de auditoria, suas 

competências, sua corresponsabilidade na Governança e necessidade de independência.   

Um dos trabalhos que se baseou na escola criada pelo Cadbury Report foi o OECD Principles 

of Corporate Governance. Aprovados pelos Ministros da OECD em 1999 este documento se 

tornou referência para companhias, investidores e formuladores de políticas públicas. Países da 

OECD e, mesmo países não-membros, ainda utilizam o documento como orientação para 

iniciativas legislativas e regulatórias. Na área pública o documento reforça que “formuladores 

de políticas estão agora mais atentos à contribuição da boa governança corporativa para a 

estabilidade do mercado financeiro, os investimentos e o crescimento econômico”. 

Originalmente criado a partir de uma demanda do OECD Council Meeting at Ministerial Level 

de 1998 para se estabelecer um “conjunto de padrões e orientações para governança 

corporativa”, o documento tornou-se base, posteriormente, para o componente de Governança 

Corporativa do Banco Mundial, através do World Bank/IMF Reports on the Observance of 

Standards and Codes (ROSC). Segundo o estudo a boa governança corporativa deve servir de 

incentivo para os conselhos administrativos, ou outros órgãos que o valham, e para a gerencia 

das companhias a alcançar os objetivos determinados pelos acionistas, além de facilitar o 

monitoramento externo, reduzindo o custo de capital e levando a um uso mais eficiente dos 

recursos.  

https://www.cadbury.co.uk/
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Os Princípios da OECD estão divididos em duas partes, a primeira cobrindo as áreas abaixo e 

a segunda com comentários adicionais sobre cada área para facilitar a compreensão da lógica 

das recomendações. As áreas e macro princípios são: 

I. As bases para um arcabouço efetivo de Governança Corporativa: “o modelo para a 

governança corporativa deve promover mercados transparentes e eficientes, ser 

consistente com a regra de lei e claramente articular a divisão de responsabilidades 

através das diferentes autoridades de supervisão, regulação e enforcement”;  

II. Os direitos dos acionistas e as funções dos controladores: “o modelo para governança 

corporativa deve proteger e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas”; 

III. O tratamento equitativo dos acionistas: “o modelo de governança corporativa deve 

garantir o tratamento equitativo para todo os acionistas, incluindo os minoritários e 

estrangeiros. Todos os acionistas devem ter a oportunidade de obter efetiva reparação 

para a violação de seus direitos”; 

IV. O papel dos stakeholders: “o modelo de governança corporativa deve reconhecer os 

direitos dos interessados estabelecidos pela lei ou através de acordos mútuos e 

encorajar cooperação ativa entre companhias e interessados para criação de riqueza, 

trabalhos e para a sustentabilidade de empresas financeiramente sólidas”; 

V. Divulgação e transparência: “o modelo de governança corporativa deve garantir 

divulgações oportunas e precisas sejam feitas sobre todos os assuntos materiais 

relacionados à companhia, incluindo a situação financeira, performance, propriedade 

e governança”; 

VI. As responsabilidades dos conselhos administrativos: “o modelo de governança 

corporativa deve garantir a orientação estratégica da companhia, o efetivo 

monitoramento do conselho administrativo e do conselho fiscal da empresa para os 

acionistas”.  

A partir da definição de Governança Corporativa e do arcabouço sugeridos pelo Relatório de 

Comitê sobre Aspectos Financeiros de Governança Corporativa e também das considerações e 

definições sobre Governança Corporativa para os Princípios de Governança Corporativa da 

OCDE, a ISO/IEC elaborou através do Technical Committe Information Technology sua norma 

38500:2008 – Corporate Governance for Information Technology. No ano seguinte a ABNT 

emitiu pela Comissão de Estudo de Operações de Tecnologia da Informação no âmbito do 

Comitê Brasileiro de Computadores e Processamento de Dados a Norma NBR ISO/IEC 

38500:2009 – Governança Corporativa de Tecnologia da Informação como adoção idêntica à 

norma de 2008 da ISO/IEC.  

A Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 se aplica aos processos de “gerenciamento da 

governança (e decisões) relacionados aos serviços de informação e comunicação usados por 

uma organização”, não se restringindo ao setor privado e abrangendo organizações públicas, 

entidades governamentais e organizações sem fim lucrativo, no intuito de prover às 

organizações princípios que permitam o uso eficaz, eficiente e aceitável da Tecnologia da 

Informação. Portanto esta pode ser aplicada a um órgão isolado dentro de qualquer Esfera da 

Administração Pública ou para um conjunto de órgãos que se configure como uma organização 

maior e a fim.  
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Neste estudo adotaremos a definição de Governança Corporativa de Tecnologia da Informação 

desta Norma, sendo ela o “sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado” 

e significando “avaliar e direcionar o uso da TI para dar suporte à organização e monitorar 

seu uso para realizar os planos”, incluindo “a estratégia e as políticas de uso de TI dentro da 

organização”. Da mesma forma dotaremos a sua definição de Tecnologia da Informação – TI 

como “os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações”. 

O termo também engloba os recursos de comunicação e pode, por vezes, ser citado como 

Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC sem perda ou agregação de significado.  

Conforme apresentado pela Norma e comprovado pela prática, muitas vezes uma proporção 

significativa dos gastos de uma organização são alocados em manutenção e investimentos em 

ativos de Tecnologia da Informação, sem que os resultados esperados sejam atingidos, não se 

justificando os investimentos realizados. Entende-se por ativos os equipamentos físicos desde 

computadores servidores a pessoais, passando por equipamento de mobilidade (celulares, 

tablets e outros), os meios de comunicação interna e externa da organização (redes), além de 

equipamentos específicos que gerem dados a serem utilizados em sistemas de informação 

computadorizados, também são considerados ativos os sistemas lógicos (programas), sejam 

eles desenvolvidos pela própria organização, adquiridos de fornecedores externos ou internos, 

licenciados para uso permanente ou temporário, assim como os dados armazenados ou 

utilizados pelos sistemas lógicos. Segundo a Norma 38500:2009 a principal razão para a 

frustração dos planos e o insucesso dos resultados é o foco demasiado nas questões técnicas, 

financeiras e de programação das atividades de Tecnologia da Informação e o descaso em 

buscar o sentido do uso de TI no contexto geral do negócio. Ela oferece, frente ao problema 

que se apresenta, “uma estrutura para governança eficaz de TI que ajuda a alta administração 

das organizações a entender e cumprir suas obrigações legais, regulamentares e éticas com 

relação ao uso da TI em suas organizações”. 

Pensando a Esfera Estadual como um conjunto de órgãos, empresas e entidades das 

Administrações Direta e Indireta que trabalham em conjunto, sob a coordenação do Poder 

Executivo Estadual, visando a criação de Valor Público para a Sociedade, através da aplicação 

das Políticas Públicas definidas e priorizadas nos Programas de Governo, veremos que podemos 

considera-la como uma organização composta mas que persegue um objetivo comum e logo 

carente de informações consolidadas e consistentes advindas dos diversos órgãos que a compõe.  

A análise da Governança de TI da Esfera Estadual, desta forma, não deveria ser restringir às 

ações internas e isoladas a cada um dos órgãos, necessitando ao contrário uma orquestração que 

englobe todos estes sob a direção do Chefe do Poder Executivo como dirigente máximo da 

Administração Pública e responsável final pela definição dos Programas de Governo e suas 

Políticas Públicas derivadas. A Tecnologia da Informação na Esfera Estadual deveria ter sua 

governança fundada sobre esta perspectiva, seguindo a interpretação dada às definições 

apresentadas pela Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009.    

Vejamos que os benefícios esperados pela aplicação da Norma em tela são aplicáveis à 

Administração Pública, a saber: 
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1. Gerais: assegura às organizações que seguem seus princípios que “os dirigentes 

poderão avaliar melhor as riscos e oportunidades advindas com o uso da TI”. 

2. Conformidade da organização: apoia os dirigentes no correto cumprimento das 

obrigações regulamentares, legais, legislativas e contratuais relativas ao uso da TI. 

3. Desempenho da organização: garante que o uso da TI ofereça contribuição positiva para 

o “bom desempenho da organização”. 

Aprofundando mais nas orientações da Norma, são seis os princípios de boa governança 

corporativa de TI, sendo que representam uma orientação do que convém acontecer dentro das 

organizações, sem especificar o modo de implementação, que dependerá da realidade de cada 

uma destas: 

 Princípio 1: Responsabilidade – deve ser claro para indivíduos e grupos dentro da 

organização suas responsabilidades em relação à oferta e à demanda de Sistemas de TI, 

devem estes também aceitar tais responsabilidade e demonstrar accountability sobre 

elas. 

 Princípio 2 – Estratégia: deve-se levar em consideração às capacidades atuais e futuras 

de Tecnologia da Informação na definição da estratégia de negócio da organização.  

 Princípio 3 – Aquisição: garantir que são feitas “por razões válidas, com base em 

análise apropriada e contínua” e sempre equilibrando “benefícios, oportunidades, 

custos e riscos de curto e longo prazo”. 

 Princípio 4 – Desempenho: garantir o fornecimento por parte das estruturas de TI 

(órgãos responsáveis por atividades em todo seu ciclo) dos “serviços, níveis de serviço 

e qualidade de serviço” suficientes para atendes às necessidades atuais e futuras do 

negócio. 

 Princípio 5 – Conformidade: garantir o cumprimento de normas e legislação obrigatória 

tanto internas quanto externas. 

 Princípio 6 – Comportamento Humano: que “políticas, práticas e decisões de TI” 

demonstrem respeito ao Comportamento Humano. 

Além destes princípios é sugerido um modelo que deverá ser implantado para garantir a 

governança de TI a partir de três tarefas:  

 Avaliar: o uso de TI considerando as situações futura e atual, as pressões internas e 

externas (mudanças tecnológicas, tendências econômicas e sociais, influências políticas, 

questões ambientais e demandas da sociedade) e as necessidades do negócio (política 

públicas prioritárias, programas e ações de governo). 

 Dirigir: preparando planos e políticas para garantir o atendimento das necessidades do 

negócio pela TI, designando as responsabilidades e estabelecendo os investimentos nos 

projetos e os custos das operações de TI, a fim de incentivar a cultura da boa governança 

de TI através do fornecimento por partes dos gerentes das informações necessárias no 

tempo adequado.  

 Monitorar: eficácia da política e da estratégia e a eficiência dos planos, através de 

sistemas de mensuração apropriados.  

Posteriormente, para cada um dos princípios da boa governança de TI, a Norma irá definir ações 

desejáveis na consecução das tarefas que definem o ciclo dentro do modelo de governança de 
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TI, conforme figura abaixo, já considerando uma proposta para adaptação à realidade do setor 

público:  

 

 

Figura 1 - Modelo para Governança de TI – elaborado pelo autor a partir de ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009 

 

Por fim a Norma traz um guia dos princípios para Governança Corporativa de TI com o 

detalhamento não exaustivo, porém mínimo, das tarefas convenientes à realização de cada um 

deles, que resumo abaixo considerando somente os pontos principais para o presente estudo: 

Princípio 1: Responsabilidade 

 Avaliar: dirigentes devem avaliar “opções de delegação de responsabilidades com 

respeito ao uso atual e futuro da TI na organização”, avaliando a “competência 

daqueles a quem for delegada a responsabilidade para a tomada de decisão”. Estas 

pessoas, em geral, devem ser “gerentes de negócios” que sejam “responsáveis pelos 

objetivos e desempenho do negócio da organização”, sendo “assistidos por 

especialistas em TI”.   [N.a.] Vale notar que a estrutura de “gestor (es) do negócio” 

assessorados por uma equipe de especialistas se repete em várias Sistemas Estaduais de 

TI, como veremos a frente. 

 Dirigir: dirigentes devem exigir que os “planos sejam cumpridos de acordo com as 

responsabilidades delegadas”, exigindo “o recebimento de informações que eles 

necessitam para atender às suas responsabilidades e compromissos”. [N.a.] para poder 

exigir o cumprimento dos planos, os dirigentes dever possuir obrigatoriamente 

autoridade constituída sobre os demais gestores de negócio e ou de TI e, caso deleguem 

esta responsabilidade, deverão assegurar que aqueles que receberem esta tarefa terão 

também autoridade para garantir o cumprimento. 

 Monitorar: “para que os mecanismos de Governança de TI sejam estabelecidos”, para 

garantir também que “aqueles que receberam as responsabilidades reconheçam e 

compreendam suas responsabilidades”. 

Princípio 2: Estratégia 
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 Avaliar: “os desenvolvimentos em TI e os processos de negócios para garantir que a 

TI apoiará às necessidades futuras”, garantindo que a utilização de TI “seja submetida 

à análise e avaliação de risco”, assegurando também que as atividades de TI estejam 

“alinhadas com os objetivos da organização com relação às mudanças 

circunstanciais”. 

 Dirigir: “liderando a preparação e o uso de planos e políticas que assegurem que a 

organização seja beneficiada pelos desenvolvimentos de TI”. 

 Monitorar: “o progresso das propostas de TI aprovadas” e o uso da TI para “assegurar 

que os benefícios pretendidos estão sendo alcançados”. 

Princípio 3: Aquisição 

 Avaliar: as “opções para o fornecimento de TI de forma a atingir os objetivos das 

propostas aprovadas”. 

 Dirigir: “para que os ativos de TI sejam adquiridos de forma apropriada, incluindo a 

preparação de documentação adequada que assegure o fornecimento de capacidades 

necessárias”. 

 Monitorar: “os investimentos de TI para assegurar que eles forneçam as capacidades 

requeridas”. 

Princípio 4: Desempenho 

 Avaliar: “as proposições dos gerentes para assegurar que a TI apoiará os processos 

do negócio com a capacidade e competência necessárias”, considerando os riscos “à 

integridade e a base de conhecimento da organização” e também considerando “as 

opções para garantir que as decisões sobre o uso de TI sejam tomadas de forma rápida 

e eficaz”. [N.a.] as estruturas de TI dos Estados utilizam-se muito de órgãos colegiados, 

que se por um lado garantem a participação de múltiplos interessados no processo 

decisório de TI também, podemos supor, torna o processo mais complexo e demora, 

desincentivando a rapidez e a eficácia. 

 Dirigir: a alocação dos recursos de forma a garantir que a TI atenda às necessidades da 

organização e também orientar os responsáveis a manter dados atualizados e protegidos 

contra perda ou uso indevido.  

 Monitorar: o quanto a TI está sendo efetiva em apoiar o negócio, assegurando que os 

“recursos e orçamento alocado foram priorizados de acordo com os objetivos do 

negócio”. 

Princípio 5: Conformidade 

 Avaliar: “até que ponto a TI cumpre com as obrigações (regulamentares, legislativas, 

legais, contratuais), políticas internas, Normas e melhores práticas”. 

 Dirigir: os responsáveis a criar “mecanismos rotineiros e regulares” para garantir a 

conformidade com as exigências legais, garantindo o cumprimento das políticas 

estabelecidas. 

 Monitorar: o cumprimento e conformidade de TI “por meio de relatos apropriados e 

práticas de auditoria” e “as atividades de TI, incluindo a liberação de ativos e dados”. 

Princípio 6: Comportamento Humano 
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 Avaliar: “as atividades de TI para garantir que os comportamentos humanos sejam 

identificados e apropriadamente considerados”. 

 Dirigir: para que as atividades de TI sejam “compatíveis com as diferenças do 

comportamento humano”. 

 Monitorar: as “atividades de TI para garantir que os comportamentos humanos 

identificados permaneçam relevantes e que lhes sejam dadas a devida atenção”. 
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4 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada ao estudo está baseada na aplicação de quatro diferentes técnicas de 

levantamento de dados e informações, a saber: análise documental, aplicação de formulário de 

pesquisa, análise de dados já disponibilizados por outras fontes e entrevistas com especialistas 

no tema em tela. A utilização das diferentes técnicas visou apresentar um quadro mais 

abrangente da situação do objeto em análise, ou seja, do Sistema Estadual de Tecnologia da 

Informação do Estado do Rio de Janeiro – SETI/RJ. Este quadro compõe-se então de: 

1. Comparação da estrutura organizacional e do modelo de governança do SETI/RJ com 

os demais Estados e o DF, realizada através da análise documental da legislação que os 

define; 

2. Avaliação da percepção de efetividade e eficácia de cada uma das estruturas e 

respectivos modelos de governança através da aplicação de formulários eletrônicos;  

3. Analise dos gastos planejados e realizados pelo Estado do Rio de Janeiro em TI obtidos 

através de bases de dados públicas da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

e; 

4. Realização de entrevistas com especialistas no campo em estudo para levantamento de 

impressões sobre a vivência na aplicação do modelo de governança e na gestão da 

estrutura organizacional do SETI/RJ.  

Um resumo da metodologia é apresentado na figura abaixo. Nos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 deste 

capítulo apresentam-se os detalhes de execução de cada estágio da pesquisa. 

 

Figura 2 - Esquema dos estágios da metodologia do trabalho 

Adicionalmente a estas técnicas e como complemento às descobertas alcançadas através delas, 

permeiam ainda toda a análise dados, informações e percepções obtidos através da observação 

direta do autor, bacharel em Engenharia da Computação pela PUC-RJ em 1994 e que atua 

exclusivamente com o campo da informática pública desde 2003.  
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4.1 Análise dos Sistemas Estaduais de Tecnologia da Informação 

A partir da leitura da legislação e da normalização que definem as estruturas dos Sistemas 

Estaduais de Tecnologia da Informação de todos os Estados e do Distrito Federal iremos 

comparar quais são os órgãos envolvidos nestas estruturas e a interpendência entre eles no 

processo decisório da estratégia de adoção, da política de uso, da execução dos planos e da 

gestão de seus ativos de tecnologias da informação.  Esta técnica é aplicável neste caso pois, 

como nos esclarece MORAES, “constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever 

e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos” (MORAES, 199), em 

consonância com o desenvolvimento metodológico descrito e para suportar a abordagem 

qualitativa desta análise “os objetivos são definidos de antemão de modo bastante preciso” 

(MORAES, 199). Descritos na seção de metodologia encontram-se as informações que 

buscaremos na legislação.  

A opção pela metodologia qualitativa levou a optar-se também, pelo apoio de (VERGARA, 

2012), na estrutura de construção e análise desta pesquisa que inclui entrevistas.  

Convém esclarecer, ainda, sobre o emprego de três conceitos aos quais se recorre 

frequentemente durante o estudo e que devem ficar clarificados. Trata-se dos seguintes: 

eficiência, eficácia e efetividade que emergem no texto, em situação de destaque, pelo menos 

em sete página. (FRAGA, 2009) os fundamenta, o que resume-se nos seguintes termos: 

Eficiência, diz respeito a métodos e procedimentos nas atividades, em “dimensão técnica 

especializada” prevista que, no caso deste estudo, refere-se mais frequentemente a sistemas e 

seu emprego. Eficácia, procura tratar mais especialmente de resultados esperados e ou 

buscados, em geral com preocupações financeiras, incluindo sua eventual falta ou fragilidade. 

Já a questão da Efetividade, apresenta-se em uma “dimensão social, política e estratégica”, tem 

cunho relacional, referindo-se à participação ou pelo menos, sobre a possibilidade e mesmo 

necessidade de que certo movimento nesse sentido aconteça e que, no caso deste estudo, se 

refere à gestão pública, mais frequentemente quanto às implicações com sistemas.  

O acesso às informações legais e de normalização foi realizado primariamente através de sites 

dos Governos, dos Órgãos do Sistema, das impressas oficiais e das Assembleias Legislativas 

Estaduais. Quando alguma lei, algum decreto, alguma norma ou outro ato citado pelas fontes 

primarias da informação não foram encontrados nos mesmos sites, foram buscadas livremente 

na Internet através dos motores de busca comerciais. Este método foi escolhido pois também 

nos serviu como indicativo da transparência dos Sistemas aos interessados em conhece-los, 

sejam cidadãos, novos integrantes, fornecedores, outros órgãos de governo que não possuam 

contato direto com os Sistemas em tela.  

Foi estabelecido um critério de avaliação de forma a mapear as características de cada Sistema 

e compará-los entre si e com o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Seguiremos em linhas gerais os princípios da boa governança de tecnologia da informação para 

tentar comparar estruturas tão heterogêneas como as que serão apresentadas neste estudo. Uma 
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avalição profunda da aderência da estrutura de governança de TI dos Estado à Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 38.500/2009 deveria contemplar a existência de estruturas, processos e recursos 

que viabilizassem a realização de todas as tarefas sugeridas para cada um dos princípios, 

cobrindo as 3 etapas do modelo “Avaliar-Dirigir-Monitorar”. Esta profundidade tomaria um 

esforço desproporcional ao disponível para a conclusão deste estudo, não só pelo trabalho 

extenso de pesquisa documental, mas principalmente pela necessidade de levantamento de 

informação internas aos órgãos, o que não seria possível somente pelos dispositivos de 

transparência pública e não iriam prescindir da colaboração pessoal e direta da equipe de 

direção de cada órgão envolvido.  

Para não fugir ao referencial teórico a ainda conseguir comparar os sistemas estaduais, será 

avaliado somente se nas leis, nos decretos e nos demais atos levantados pelo estudo e ainda com 

validade legal estão presente os pontos básicos dos seis princípios da boa governança. Para cada 

um dos princípios buscaremos se: 

1. Responsabilidade: existe uma lista de responsabilidades claras para cada um dos 

órgãos do Sistema de TI? 

2. Estratégia: existe um responsável por definir a Estratégia única e consolidada de TI do 

Estado? 

3. Aquisições: existe um processo de autorização prévia conforme a aderências às 

estratégias, políticas e normas estabelecidas pelo sistema estadual de TI? 

4. Desempenho: existe um responsável e um processo definido para avaliar o desempenho 

dos integrantes do sistema em fornecer seus serviços? 

5. Conformidade: existe um responsável isento para garantir o cumprimento das normas 

pelos órgãos do sistema? 

6. Comportamento Humano: existe na norma aspectos que considerem o comportamento 

humano como capacitação, integração e motivação, entre outros? 

As respostas as perguntas acima poderão ser: 

 Sim, existe previsão de forma satisfatória; marcadas em verde na planilha de 

consolidação, valor do campo 0; 

 Existe parcialmente, porém não atenda aos requisitos apresentados na Norma ABNT; 

marcadas em amarelo na planilha de consolidação, valor do campo 1; 

 Não existe ou não é clara a existência; marcadas em vermelho na planilha de 

consolidação, valor do campo 2; 

Ao final, calculamos uma nota de aderência de 0 a 12 e criamos um ranking dos Estados. Os 

dados obtidos foram tabulados da forma apresentada no capítudo de ANÁLISES E 

RESULTADOS. Observações sobre os dados apurado serão realizadas ao final da sessão de 

resultados.  

4.2 Pesquisa de percepção  

Foi objetivo secundário deste estudo identificar como as diferentes estruturas dos Sistemas 

Estaduais de Tecnologia da Informação influenciam a percepção de eficiência e efetividade nos 
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profissionais envolvidos nestes Sistemas e dele clientes. Essa questão é recorrente no meio da 

informática pública estadual. Na esfera da União, por suas características como a grandeza dos 

órgãos (Ministérios, Fundações e outros), as relações de dependência ou independência entre 

os mesmos e as necessidades de autonomia de ação, juntamente com a falta de casos similares 

para comparação, essa discussão é esvaziada. A esfera estadual nos proporciona 27 desenhos 

que, a despeito das diferentes características de cada uma das unidades da federação, 

proporcionam diferentes experiências e níveis de resultados que ensejam alguns 

questionamentos como:  

 Existe um modelo mais eficaz que o outro, dado um conjunto de características dos 

estados? 

 Algum modelo se qualifica melhor quando o Governo Estadual procura manter ativos 

de TI já criados ou disseminar o uso das tecnologias? 

 Quanto modelos que possuem maior controle restringem a iniciativa dos órgãos em 

adotar soluções de Tecnologia da Informação? 

 Quanto modelos que possuem maior controle levam a um processo mais eficiente na 

alocação de custos para aquisições de novas soluções de Tecnologia da Informação? 

Por muito abertas e de difícil mensuração a partir de indicadores apuráveis, não se buscarão 

responder a todos estas perguntas. Fixou-se em identificar ao menos a percepção da eficiência 

e da eficácia dos sistemas estaduais. Neste caso considerou-se eficaz o sistema de tecnologia 

que é visto como ferramenta indispensável para o sucesso na implementação de políticas 

públicas, programas e ações de governo nos Estados. A aplicação da Tecnologia da Informação 

como ferramenta para alcançar objetivos das áreas finalísticas parte da própria proposição do 

campo para o ambiente corporativo, que se descreve neste âmbito com o objetivo de oferecer 

sistemas tecnológicos que permeiem uma estrutura administrativa e permitam organizar e 

disponibilizar a informação mais adequada para dar subsidio à tomada de decisão. Um Sistema 

de Tecnologia eficaz, nesse sentido, é aquele que provê sistemas tecnológicos que irão 

automatizar os processos de gestão pública. De maneira análoga se considerou eficiente aquele 

Sistema de Tecnologia de Informação que ao oferecer a um custo aceitável soluções 

tecnológicas que contribuam com o sucesso da realização de programas e ações de governo.  

A pesquisa foi voltada a dois públicos distintos. Um grupo de profissionais de Tecnologia da 

Informação dos Estados envolvidos em seus Sistemas de Tecnologia da Informação e outro 

composto de profissionais das áreas, órgãos e entidades finalísticas. O primeiro grupo se 

caracteriza por serem “prestadores internos” de serviços para adoção de soluções de TI nos 

Estados e o segundo se caracteriza por serem “clientes internos” do primeiro grupo. Desta forma 

poder-se-ia capturar a percepção de eficácia e eficiência dos Sistemas por aqueles que 

supostamente proveem os serviços contra aqueles que supostamente deveriam se servir dos 

Sistemas. 

O formulário de pesquisa foi divido em 4 setores: um setor com opções variadas conforme a 

pergunta, dois setores com afirmações fechadas e com cinco possíveis respostas que 

mensuravam a concordância do pesquisado com a afirmação e um último setor para indicação 
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de outros possíveis participantes. Um exemplo de afirmação apresentada nos setores 1, 2 e 3 do 

formulário segue abaixo: 

 

Figura 3 - Exemplo de afirmação para avaliação do pesquisado 

O primeiro setor visava a qualificação do pesquisado com onze questões sobre a experiência no 

setor público e privado, sobre a perspectiva que o entrevistado se coloca (prestador ou cliente 

dos serviços de TI), sobre o contato do pesquisado com profissionais de funções similares em 

outros estados, sobre o entendimento do pesquisado do Sistema de Tecnologia da Informação 

de sua unidade da Federação, sobre conhecimento de planos de adoção de TI e por fim sobre 

projetos pregressos que tiveram participação fundamental das áreas de TI para seu sucesso. 

Destas, cinco eram no formato de afirmativas e percepção de concordância. 

O segundo setor do formulário era apresentado somente para os profissionais de TI e evolvia 

mais 5 afirmações no modelo já descrito que tratavam dos temas: 

 Coordenação do Sistema (afirmação 1, setor 2): O órgão central de TI da nossa Unidade 

da Federação trabalha sistematicamente em conjunto com todos os demais órgãos, 

diretorias e assessorias de TI. 

 Eficácia (afirmação 2, setor 2): Em minha visão o suporte oferecido pelo órgão central 

de TI facilita o trabalho dos demais órgãos, diretorias e assessorias de TI da Unidade da 

Federação. 

 Autonomia (afirmação 3, setor 2): Concordaria em abrir mãos de parte do meu poder 

decisório, concentrando algumas decisões técnicas no órgão central, desde que isso 

tornasse meu trabalho mais eficiente. 

 Colaboração (afirmação 4, setor 2): Acredito que seja possível criar um modelo de 

trabalho colaborativo entre o órgãos, diretorias e assessorias de TI do Estado de forma 

a tornar o trabalho de todos mais eficaz do que realizamos hoje. 

 Qualidade (afirmação 5, setor 2): O serviço que prestamos para nossos clientes é 

superior ao que outras áreas de TI equivalentes à nossa presta aos clientes delas em 

outros Estados. 

O terceiro setor do formulário era apresentado somente para os clientes dos Sistemas de TI e 

evolvia mais 5 afirmações no modelo já descrito que tratavam dos temas: 

 Aplicabilidade da TI (afirmação 1, setor 3): Quando trabalhando na execução ou na 

criação de uma política pública consigo imaginar como a Tecnologia da Informação 

poderá ser usada como ferramenta para atingir meus objetivos. 

 Eficácia (afirmação 2, setor 3): Em todos os projetos em que estou envolvido a 

participação da área de TI tem sido fundamental para avançarmos com qualidade. 
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 Precisão das informações geradas (afirmação 3, setor 3): Quando preciso de informação 

para suportar minha decisão administrativa consigo obtê-la através dos sistemas de 

informática de meu órgão ou Unidade da Federação. 

 Eficiência (afirmação 4, setor 3): Os custos dos sistemas e projetos de TI são facilmente 

justificáveis frente aos benefícios alcançados com sua realização. 

 Qualidade (afirmação 5, setor 3): 21. Considerando minhas observações pessoais e o 

contato com outros profissionais, a área de TI no meu órgão alcança resultados 

superiores que áreas similares nos demais órgãos. 

O quarto setor colhia indicações dos próximos pesquisados. Uma representação do formulário 

pode ser encontrada no ANEXO I deste documento.  

A variável dependente de eficácia poderia ser apurada por combinação dos resultados das 

afirmações 2 do setor 2 e 2 do setor 3. A variável dependente de eficiência poderia ser apurada 

por combinação dos resultados das afirmações 5 do setor 2, 4 do setor 3 e 5 do setor 3. As 

demais variáveis dos setores 1, 2 e 3 seriam independentes e objeto de manipulação para que 

se buscasse suas influências sobre as variáveis dependentes.  

A pesquisa foi realizada através do site Monkey Survey (www.monkeysurvey.com) que oferece 

serviço profissional de formulários via Internet. Foi contratado o modelo de utilização 

remunerado pois este provia ferramentas de gestão de amostras, de programação condicional 

de perguntas, privacidade das respostas e ferramentas estatísticas para apuração dos resultados. 

O custo da contratação foi de R$ 84,00 mensais e a duração da pesquisa, ou seja, o tempo que 

ela ficou aberta para repostas dos pesquisados foi de 4 meses. Em apoio foi utilizado também 

os serviços da empresa Mail Chimp (www.mailchimp.com) que permite a realização de 

campanhas via e-mail, ou seja, além da coleta das informações foi possível enviar e-mail 

marketing para as amostras pesquisadas, controlar aqueles que haviam lido o e-mail de 

apresentação, que haviam clicado nos links informativos e que haviam respondido, isso tudo 

sem relacionar este controle com as respostas registradas, mais uma vez no intuito de preservar 

a privacidade dos pesquisados e incentivar sua participação.  

Como amostra inicial da pesquisa foi usada a lista de gestores dos órgãos associados à 

Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

ABEP (www.abep-tic.org.br). A associação criada em 1977 trabalha no “fortalecimento da 

cooperação entre suas associadas”. Segundo sua própria qualificação através de seu site suas 

associadas “atuam na busca da modernização administrativa, aliada à qualidade e 

produtividade dos serviços que os governos estaduais prestam à sociedade em setores como os 

de educação, saúde, transportes, segurança pública, habitação, entre tantos outros”. A lista 

citada pode ser encontrada atualizada em http://www.abep-tic.org.br/associados.php. A fim de 

sensibiliza-los a participar da pesquisa foi realizada uma palestra sobre os objetivos do Estudo 

em reunião do Fórum de Diretores Administrativos e Financeiros da entidade, as informações 

prestadas na palestra se encontram no ANEXO II. Os contatos recolhidos nesse evento foram 

separados em grupo diferente dos contatos extraídos do site da ABEP. Como ambas as amostras 

são compostas somente de profissionais da alta gestão dos órgãos prestadores de serviços 

internos dos Sistemas Estaduais de Tecnologia da Informação houve a necessidade de 

http://www.monkeysurvey.com/
http://www.mailchimp.com/
http://www.abep-tic.org.br/
http://www.abep-tic.org.br/associados.php
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engajamento de outros pesquisados que pertencessem às camadas mais táticas e operacionais 

dos Sistemas de TI além, obviamente, da contraparte de clientes internos nos Governos 

Estaduais dos Sistemas. Para alcançar esses grupos foi adotada a metodologia conhecida como 

“Bola de Neve”. Assim cada pesquisado foi convidado a sugerir o nome de mais contatos para 

recebimento da pesquisa em um número arbitrário de no máximo três. Além destes meios links 

para acesso a pesquisa com instruções resumidas foram publicados na rede social de 

relacionamento profissional LinkedIn em comunidades relacionadas com o tema de Tecnologia 

de Informação no Setor Público e na rede social de relacionamento pessoal Facebook, em 

grupos com participação de profissionais de TI da Esfera Estadual.  

Foram realizadas as seguintes campanhas e estes foram os resultados obtidos: 

CAMPANHA PESQUISADOS ABERTURAS DE 

E-MAILS 

CLIQUES 

Diretores dos órgãos de ti 96 24.4% 7.3% 

Participantes do fórum de 

diretores administrativos 

e financeiros  

15 25.0% 16.7% 

Indicados pelas duas 

primeiras campanhas 
8 85.7% 57.1% 

Segunda iteração com 

pesquisados que não 

abriram os e-mails das 

campanhas anteriores. 

64 24.5% 5.7% 

Terceira iteração com 

pesquisados que não 

abriram os e-mails das 

campanhas anteriores. 

41 65.9% 4.9% 

Tabela 1 - Resultados das campanhas de pesquisa na Internet obtidos através da ferramenta MailChimp. 

Fica patente que a taxa de abertura e cliques de e-mails é bem maior para o grupo de pesquisados 

que foram indicados por outros pesquisados, mas o número total de pessoas que foram 

alcançadas através desse método foi de somente oito participantes. Segundo informações 

históricas da empresa MailChimp a taxa média de abertura de campanhas no que qualificam 

como “indústria de Governo” é de 23.3% e a taxa média de cliques é de somente 2.9%. Todas 

as campanhas alçaram números de aberturas de e-mail e cliques superior à média da indústria 

pesquisada. A despeito destes resultados iniciais animadores somente 16 respostas foram 

concluídas. Como o total de pesquisados foi de 96 (noventa e seis) na primeira amostra, 15 

(quinze) na segunda e 8 (oito) na terceira, perfazendo 119 pessoas, 16 respostas representam 

13.4% de respostas da base pesquisada. Não houveram respostas vindas a partir das publicações 

nos sites LinkedIn e Facebook. 

Considerando as médias alcançadas nas taxas de retornos de leituras e cliques pode-se afirmar 

que as bases eram qualificadas, entretanto a baixa taxa de respostas indica que algum fator não 

identificado desestimulou a participação dos pesquisados. Também o número de contatos 

indicados foi baixo e não permitiu crescer o número de pessoas alcançadas pela pesquisa.  
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Estatisticamente a pesquisa não teve a relevância desejada, mas de toda forma os resultados 

serão apresentados mais à diante. Caso o resultado fosse relevante também iriamos buscar um 

relacionamento cruzado entre os tipos de modelos de Sistemas de Tecnologia da Informação 

mapeados e a eficácia e a eficiência medida pela pesquisa quantitativa, mas pelo fato já exposto 

essa correlação não se tornou viável.  

4.3 Análise do Orçamento Estadual de TI do Estado do Rio de Janeiro 

O orçamento público, como já apresentado na fundamentação teórica deste estudo, é um dos 

instrumentos de execução de políticas públicas, uma vez que representa a priorização dos gastos 

entre as várias políticas em prática, assim como uma medida de custo de cada uma delas e seus 

projetos e ações relacionados.   

A análise de gastos, custos e investimentos, na área de TI pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro é um primeiro passo para compreender como a classe política e o administrador público 

enxerga a ciência da informação, se como ferramenta indispensável à administração e a gestão 

de políticas ou como opção coadjuvante neste quadro.  

A observação advinda de anos de pratica em atuação na área objeto mostra que existem muitas 

áreas que podem sofrer melhorias de eficiência e eficácia. Pode-se tentar agrupar estas áreas da 

seguinte forma: 

 Redução de gastos: pode parecer contraditório, mas um primeiro efeito de melhor estudo 

seria a redução dos gastos. Atualmente muitos órgãos do governo estadual possuem 

iniciativas similares ou mesmo idênticas para avaliação, seleção e adoção de soluções 

de TI. Ações redundantes, as coordenadas, poderiam gerar ganhos de escala e de tempo. 

 

 Maior disponibilidade de recursos tecnológicos: a frente anterior nos leva a conclusão 

de que, da mesma forma, esta coordenação poderia aumentar a disponibilidade de 

recursos tecnológicos. Se determinado sistema de informação for implantando de forma 

coordenada para utilização por mais de um órgão, é de se supor que mais facilmente 

poderia compor um cardápio de opções tecnológicas que poderia ser oferecido a custo 

reduzido para os demais órgãos.  

 

 Priorização de iniciativas: o conhecimento do quadro atual de iniciativas e gastos é 

condição básica para planejamento estratégico do Estado. Grandes projetos poderiam 

ser coordenados visando a utilização por vários órgãos. Sistemas estruturantes foram 

criados nos últimos anos trabalhando de forma similar, porém os projetos foram 

coordenados pela Secretaria de Planejamento (Pinto, Castello Branco, & Azem, 2013), 

que não tem função de normatização ou gestão dentro do SETI (RIO DE JANEIRO 

(Estado), 2007). 

 

 Otimização da coordenação entre os órgãos: o exemplo acima mostra que apesar da 

legislação em vigor, na prática não se trata de uma questão pacificada a definição de 

poder de coordenação dos órgãos centrais do SETI e dos órgãos setoriais. Este tipo de 
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atrito gera perda de recursos, tempo e esforços, sinônimo de perda de efetividade e 

eficácia. 

Neste passo da metodologia proposta neste estudo vamos iniciar o aprofundamento no caso do 

Sistema de Tecnologia da Informação do Estado do Rio de Janeiro. Posto, supostamente, nos 

dois passos anteriores sua comparação estrutural com os demais estados e como se percebe sua 

atuação dentro da máquina de gestão estadual, através das medidas de eficácia e eficiência, 

vamos tentar entender como o Estado do Rio de Janeiro planeja e como executa as ações 

relacionadas a sua política de utilização de tecnologia da informação. 

Na classificação corrente da natureza dos gastos públicos adotada no Estado do Rio de Janeiro 

e nos demais Entes e Esferas da Federação (PORTARIA Nº 42, DE 14 DE ABRIL DE 1999) 

existe a subfunção 126 – Tecnologia da Informação. Os gastos em Tecnologia da Informação 

são obrigatoriamente qualificados dentro da função “Administração”, número “04”. 

Teoricamente todos os gastos em manutenção dos ativos já adquiridos de Tecnologia da 

Informação e na aquisição e disponibilização em funcionamento de novos ativos devem ser 

classificados nestas agregações. A classificação dos gastos de TI em outras subfunções majora 

o valor empregado nas outras funções relacionadas e, obviamente, reduz o total empregado na 

adoção e manutenção de soluções de TI pelos Sistemas Estaduais de Tecnologia da Informação. 

Conforme veremos na descrição destes sistemas, em muitos casos existem órgãos específicos 

que devem planejar, medir e autorizar os gastos. A classificação errada dos gastos claramente 

reduz a capacidade de planejamento e gestão dos Sistemas de TI, uma vez que não podemos 

gerenciar o que não podemos medir ou, ao menos, avaliar.  

De forma mais clara, o estudo compara três informações apuradas através do site de 

Transparência Fiscal do Estado do Rio de Janeiro que pode ser acessado através do endereço 

eletrônico http://www.transparencia.rj.gov.br/ ou a partir da página da Secretaria de Estado de 

Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br). A primeira informação é o valor total, por Órgão e por 

Unidade Gestora do previsto em gastos de TI para um determinado ano, a segunda informação 

é o gasto realizado, também por Órgão e Unidade Gestora, dado o mesmo período de tempo. 

Para estas duas primeiras informações buscamos uma janela de 8 anos, iniciando em 2007 e 

terminando em 2014. O ano corrente não foi incluído por incompleto e pelo momento atípico 

de dificuldades na arrecadação estadual. Na apuração dos valores executados adotou-se aqueles 

efetivamente desembolsados para comparar com os valores planejados, para estes adotou-se o 

valor da dotação inicial apresentado no mesmo site de transparência. Poder-se-ia ter buscado 

como fonte os dados das Leis Orçamentárias Anuais no site da Secretaria de Estado de 

Planejamento, entretanto lá só se encontram os dados em formato não estruturado dificultando 

a busca e a consolidação das informações. Foi calculada, por órgão, por unidade gestora e pelo 

total do Estado, a variação entre os valores da dotação inicial versus os valores desembolsados.  

A terceira informação apurada foi o que podemos chamar de “gastos contratados por descrição 

do contrato”. Acontece que nem todos as contratações relacionadas à área de Tecnologia da 

Informação são classificadas dentro da subfunção 126, como veremos adiante. Uma busca 

através do relatório de fornecedores no mesmo site apresenta a descrição das contratações. 

http://www.transparencia.rj.gov.br/
http://www.fazenda.rj.gov.br/
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Desta forma pode-se segregar as contratações que tenham objetos relativos à Tecnologia da 

Informação e agrupa-las por Órgão. Alguns termos são biunivocamente relacionados ao tema, 

como “Software”, “Hardware”, “Computadores”, “Informática”, “Computação”. Outros se 

apresentaram com frequência dentro do contexto de TI como: “Impressoras”, “Business 

Intelligence”, “Licenças de Software”, “Licenciamento de software”, “Suporte Técnico 

Assistido”, “Oracle”, “Microsoft”, “Licença de produção”, “Licenças de Uso”, “Internet” e 

“Tecnologia da Informação”. Juntando-se as estas as variações mais óbvias por problemas de 

digitação (vamos lembrar que não há uma base única para objetos de contratação e que, 

portanto, como campo de livre digitação, pode apresentar erros de escrita) como as variações 

possíveis de falta de acentuação teremos um conjunto reduzido, mas confiável de termos que 

representam contratações de Tecnologia da Informação. Certamente outras contratações podem 

ter relação com a área, mas isso só reforçaria nossa hipótese inicial: gastos de TI são realizados 

sem a previsão e a classificação correta inviabilizando o planejamento para a execução das 

políticas de adoção e o monitoramento da consecução do plano.  

Considerando a base total de contratações do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2014 

foram selecionados e agrupados por Órgão e Unidade Gestora os contratos cujo campo 

“Histórico” continham ao menos um dos termos da lista acima, incluindo suas variações por 

erros na aplicação de acentuação gráfica. Estes números foram comparados aos do 

planejamento e da execução, ambos conforme a subfunção 126 em busca de considerações 

sobre a capacidade de realização das incumbências de cada um dos órgãos do Sistema Estadual 

de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro. 

4.4 Entrevistas com especialistas da área sobre o SETI/RJ 

Para complementar o estudo e analisar de forma ainda mais próxima o caso do SETI/RJ, 

buscou-se colher as considerações de pessoas envolvidas nesta área da Administração Estadual. 

Estão apresentadas em anexo as opiniões de três especialistas que trabalham ou trabalharam 

nos órgãos de normalização, de gestão ou de execução do SETI/RJ buscando confirmar ou não 

a hipótese apresentada no item anterior e as descobertas das análises dos itens 4.1, 4.2 e 4.3.  

A princípio foram convidados cinco especialistas, porém dois deles não puderam colaborar por 

questões de tempo ou outro motivo não especificado. É importante ressaltar que todos aceitaram 

desde que preservadas suas identidades. Os convidados iniciais estão qualificados abaixo com 

a informação sobre a recusa ou aceitação na participação: 

 Convidado número 1: advindo da iniciativa privada, já trabalha na administração 

pública há mais de 5 anos sempre junto ao órgão de execução da política de TI 

do Estado. Aceitou participar, porém não teve agenda para realizar a entrevista. 

 Convidado número 2: também advindo da iniciativa privada, já trabalha na 

administração pública há mais de 8 anos sempre junto ao órgão de execução da 

política de TI do Estado onde há ocupou cargos de direção e assessoramento. 

Aceitou participar e realizou a entrevista. Faremos referência a ele como 

“Entrevistado 1”. 

 Convidado número 3: trabalha há mais de 15 anos no Estado, sempre em funções 

relacionadas aos órgãos locais de execução da política de tecnologia da 
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informação tendo trabalhado anteriormente em empresas públicas. Já teve 

oportunidade de trabalhar em órgãos do Estado com diferentes estruturas de TI, 

ou seja, órgãos com recursos financeiros e humanos para definir e executar suas 

próprias ações e órgãos que basicamente dependiam do órgão central de 

execução (PRODERJ) para realizar seus planos de TI. Aceitou participar e 

realizou a entrevista. Faremos referência a ele como “Entrevistado 2”. 

 Convidado número 4: também iniciou o trabalho na área de TI do Estado há 

mais de 15 anos, porém teve experiências na iniciativa privada neste mesmo 

interim. Da mesma forma teve a oportunidade de trabalhar não só em órgãos 

locais de diferentes portes como trabalhar não somente no Poder Executivo. 

Aceitou participar e realizou a entrevista. Faremos referência a ele como 

“Entrevistado 3”. 

 Convidado número 5: trabalha no Estado do Rio de Janeiro há cerca de 5 anos, 

porém com setor público há mais de 20. Tem especialização na área educacional. 

Não pode aceitar por falta de agenda.  

Para proceder às entrevistas foi criado um roteiro com perguntas guia. Estas só foram utilizadas 

para orientar as entrevistas e quando o entrevistado não tocava em um ponto relevante para este 

estudo. Buscou-se através das entrevistas cobrir todos os pontos avaliados através de outras 

etapas da metodologia proposta, sendo eles: 

 Conhecimento sobre a estruturação do SETI/RJ, 

 Papel dos órgãos envolvidos,  

 Coordenação das ações, 

 Planejamento de ações, 

 Controle de gastos,   

 Eficácia do sistema e 

 Eficiência do sistema.  

Foram estas as perguntas guias para as entrevistas: 

 Nome 

 Função 

 Tempo de atuação nesta função 

 Tempo de atuação no Governo do Estado 

 Última função fora do Governo do Estado 

 Formação 

1. Gostaria de você comentasse sobre os decretos 26.995/2000 (Criação do SETI), 31.699/2002 

(Criação do CONSETI), 32.716 e 32.766/2003 (Modelo de Gestão de TI) e 40.709/2007 

(Modelo de Gestão de TI) e como vê e estruturação legal do SETI (Sistema Estadual de 

Tecnologia da Informação)? 

2. Qual sua visão sobre o papel efetivo do CONSETI no SETI? 

3. De que forma as normatizações (Resoluções) produzidas pelo CONSETI influenciam suas 

estratégias e seu processo de gestão dentro da área de TI do seu órgão? 
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4. Qual o nível de interação entre seu órgão e o CONSETI? Pode-se dizer que o CONSETI tem 

visão previa do planejamento de gastos (investimento e custeio) para a área de TI? 

5. Como você vê a coordenação técnica do PRODERJ sobre os órgãos setoriais? Coordenação 

pressupõe a execução de ações coordenadas, estas acontecem com que frequência e são em 

sua maioria de que natureza? 

6. A partir de sua experiência pessoal como você avalia comparativamente a outros Estados a 

capacidade de execução do SETI/RJ e do seu órgão dentro deste Sistema? 

7. Se você pudesse reestruturar o SETI, quais seriam as principais mudanças que implementaria? 
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5 ANÁLISES E RESULTADOS 

5.1 Análise dos Sistemas Estaduais de Tecnologia da Informação 

Apresentar-se-á agora a descrição resumida das estruturas (órgãos, empresas autarquias e outros 

entes) que realizam as tarefas de dirigir, avaliar e monitorar as atividades de Tecnologia de 

Informação nos Estados e no DF, citando ainda a existência de controles específicos de 

padronização tecnológica ou de autorização de compras. Onde for possível, ou seja, houver 

informação disponível sobre o tema nas fontes consultadas serão informadas as 

responsabilidades sobre a criação de um Plano de Gestão holístico das políticas e estratégias de 

TI.  

Para cada uma das Unidades da Federação também se apresenta um desenho esquematizado 

dos órgãos envolvidos nos respectivos Sistemas de TI, lembrando que a completude do desenho 

está limitada às informações disponíveis nas fontes previamente delimitadas na metodologia do 

estudo, a legenda geral a ser consultada é a seguinte: 

 

Figura 4- Legenda para os desenhos organizacionais dos Sistemas de TI Estaduais 

 

5.1.1 Acre  

 

No Estado do Acre não existe a figura formal do sistema estadual de tecnologia da informação, 

porém cabe à SGA – Secretaria de Estado de Gestão e Administração o papel coordenar a 

definição a política de TI (Acre, 2015a). Este atividade é executada através do Comitê Estadual 

de Gestão Pública, composto pelo Governador do Estado, pelo Vice-Governador, pelos 

Secretários de Estado de Gestão, Planejamento e Governo e mais dois representantes 

designados pelo Governador, que, por sua vez, conta com os núcleos de apoio técnico de 

“Governo Eletrônico” e de “Tecnologia da Informação e Comunicação” (Acre, 2007). Os 

núcleos têm composição inter-secretarial, sendo formados por servidores de outros órgãos da 

Administração Pública (Acre, 2008c) (Acre, 2008b). 

O Governo do Estado mantém em seu portal da Internet uma área exclusiva sobre “Produto e 

Serviços de TIC” (Acre, 2015b), onde podemos encontrar parte da legislação relativa ao tema 

e outras informações.  
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O artigo primeiro da Resolução 7 do Comitê Estadual de Gestão Pública (Acre, 2008a) 

determina que toda administração pública, seja direta, indireta, autárquica ou funcional deverá 

respeitar as “políticas, diretrizes e especificações” emitidas por aquele órgão no “planejamento 

da implantação, governança, desenvolvimento ou atualização de sistemas, equipamentos e 

programas em Tecnologia da Informação e Comunicação”.  

Na seção de “Suporte de Informática” daquele site (Acre, 2015b) vemos que o Comitê Estadual 

de Gestão Pública também provê suporte aos demais órgãos no processo de aquisição de bens 

de TIC, qual seja, verificar a conformidade da aquisição aos padrões de interoperabilidade 

adotados naquele Estado. Além desta verificação, são providos diversos outros serviços que se 

relacionam com a adoção de soluções de TI.  

O Estado do Acre conta ainda com a Empresa de Processamento de Dados do Acre – 

ACREDATA (Acre, 1977), empresa pública de personalidade jurídica de direito privado, que 

funcionava originalmente como centro de processamento de dados. A ACRETADA está 

autorizada a possuir fontes próprias de recursos, como contratos, convênios e rendas de 

exploração de “seu patrimônio em máquinas, equipamentos, bens e serviços”, conforme o 

artigo 4º da Lei 608/77 AC. Não foram encontrados nas fontes citadas na metodologia 

documentos que atualizem a função da empresa nem mesmo a última versão de seu contrato 

social ou mesmo qualquer tipo de estatuto interno.  

 

Figura 5 - Sistema de TI do Estado do Acre 

 

5.1.2 Alagoas 

 

O ITEC - Instituto de Tecnologia em Informática e Informação do Estado de Alagoas é uma 

autarquia criada em 30 de abril de 2002 (Alagoas, 2002b) e até então era o órgão central do 

sistema estadual de tecnologia de informação. Teve seu Regimente Interno aprovado no mesmo 

ano (Alagoas, 2002a). Além das funções técnicas da área o ITEC contava com atribuições de 

planejamento e coordenação como “assessorar o Secretário de Estado de Planejamento na 

elaboração e execução da Política Estadual de Informática e Informação do Estado”; 
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“promover a informatização dos órgãos governamentais, assessorando-os na elaboração e 

execução dos programas e projetos de modernização institucional e na utilização da tecnologia 

da informática e informação”; “orientar as demandas de produtos e serviços relativos ao uso 

da tecnologia da informática e informação, prestando consultoria relativa ao planejamento 

das atividades dos órgãos setoriais e vinculados” e Nota-se não há obrigatoriedade de consulta 

por parte de nenhum dos entes externos ao ITEC na execução destas atividades. “Assessorar”, 

“promover” e “orientar” são ações francamente optativas. O órgão se tornou ainda responsável 

por atividades que se confundem com órgãos de transparência como “facilitar o acesso da 

sociedade civil organizada às informações governamentais, não confidenciais por força legal, 

através do uso de meios de interação e disponibilização das bases de dados estaduais”. De 

forma mais taxativa o ITEC ficou encarregado de “Planejar e coordenar as atividades de 

implantação e manutenção do Sistema Estadual de Informações – SEI”. 

Em setembro de 2004 formam criados o “Conselho Estadual de Informática Pública - 

CONEIP”, o “Sistema Estadual de Informação” e a “Política de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Estado” (Alagoas, 2004). Cabe ao CONEIP, "órgão colegiado de caráter 

deliberativo e consultivo", composto pelo Secretário Coordenador de Planejamento, Gestão e 

Finanças e integrado pelos secretários executivos das secretarias de Administração, Recursos 

Humanos e Patrimônio; Fazenda e Planejamento e Orçamento e ainda pelo presidente do ITEC, 

entre as suas atribuições instituir o Comitê Executivo de Informática Pública - CEIP que tem 

como "finalidade produzir as orientações, os aconselhamentos e as resoluções que serão 

posteriormente deliberadas pelo CONEIP", instituir Câmaras Setoriais de TI (CS/TI) que 

"deverão formular as normas técnicas, os procedimentos e o conjunto de práticas em 

tecnologia da informação e comunicação que serão adotados por toda administração pública, 

uma vez aprovados pelo CEIP e homologados através de resolução pelo CONEIP", propor "a 

política de alocação, capacitação e desenvolvimento de recursos humanos para o suporte 

técnico e operacional dos órgãos e entidades da administração estadual, assegurando a 

qualidade e continuidade dos serviços relativos à tecnologia da informação e comunicação" e 

"propor a programação e utilização dos recursos financeiros dos órgãos e entidades da 

administração pública, relativos à tecnologia da informação e comunicação". 

O SEI - Sistema Estadual da Informação que tem como objetivos "a definição do modelo de 

integração de todos os sistemas de informação, a racionalização dos recursos de tecnologia 

da informação e comunicação da administração direta e indireta do Poder Executivo 

Estadual". O SEI é definido pelo conjunto de dados e sistemas de informação existente em 

poder dos órgãos estaduais e pelo conjunto das unidades setoriais administrativas que tenham 

função relacionada à gestão de Tecnologia da Informação. As unidades de tecnologia da 

informação dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado têm a função de Núcleo 

Setorial de Informática – NSI e serão responsáveis pela elaboração anual de um Plano Setorial 

de Tecnologia da Informação – PSTI. Cabe ao ITEC elaborar seu parecer sobre os planos, que 

são analisados e aprovados pelo CONEIP, para deliberação final de integração e convergência 

no âmbito do SEI.  

O CONEIP contava com recursos humanos e materiais da Secretaria Coordenadora de 

Planejamento, Gestão e Finanças para realização de suas atividades.  
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Em julho de 2013 (Alagoas, 2013) é criado do CONSEGE – Conselho Estadual de Governança 

Eletrônica, em substituição ao CONEIP, caráter deliberativo e consultivo, alterando sua 

composição, para o Secretário de Ciência e Tecnologia como Presidente, o Secretário-Chefe do 

Gabinete Civil, o Secretário de Fazenda, o Secretário de Gestão Pública, o Secretário de 

Comunicação, o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento, o Secretário de Saúde, o 

Secretário de Educação e Esporte, o Secretário de Defesa Social e o Diretor-Presidente do ITEC 

e definindo sua subordinação à Secretaria de Estado de Ciência, da Tecnologia e da Inovação, 

mas mantendo toda a estrutura anterior.   

Em agosto de 2014 o SEI/AL sofre outra reforma (Alagoas, 2014) tornando-o o Sistema 

Estadual de Informática e Comunicação do Estado de Alagoas. Definindo-o desta forma em seu 

artigo primeiro: 

“O Sistema Estadual de Informática e Comunicação do Estado de Alagoas 

é composto pelo Conselho Estadual de Governança Eletrônica - 

CONSEGE, pela Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da 

Inovação - SECTI, pelo Instituto de Tecnologia em Informática e 

Informação do Estado de Alagoas - ITEC e pelos órgãos setoriais de 

tecnologia da informação que pertencem às Secretarias de Estado e órgãos 

da administração indireta."  

O CONSEGE detém o poder de aprovar a “a política e o planejamento estratégico da 

Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC do Estado de Alagoas”. Para realizar esta 

atividade ele pode criar Câmaras Técnicas a serem coordenadas pelo ITEC. A coordenação 

geral e implantação da política e planejamento estratégico de TIC do Governo de Alagoas cabe 

à Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. Ao ITEC cabe a “proposição, 

execução e acompanhamento da Política Estadual de Informática e o Plano Estratégico de 

TIC, a execução dos serviços corporativos e a gestão da rede de comunicação de dados, voz e 

imagem da Administração Pública Estadual”. Cabe também e de forma exclusiva ao ITEC 

“gerir as aquisições e/ou contratações de bens e serviços relacionados à Tecnologia da 

Informação e Comunicação” e prestar consultoria sobre assuntos relacionados. Em conjunto 

com demais órgãos e secretarias o ITEC deve proceder “a identificação de necessidade e 

oportunidade para aplicações... caso sejam classificadas como corporativas” e ainda garantir 

a aderência os requisitos sistêmicos às normas técnicas do Estado, planejando e executando as 

TICs no âmbito da administração direta e indireta. O decreto citado ainda instituía a “Política 

de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Alagoas” constituída por objetivos, 

princípios e diretrizes para alinhar as ações e a utilização dos recursos de TI no Estado. Não só 

as regulamentações técnicas passam a ser centralizadas como também o Estado através do 

CONSEGE irá definir a política de recursos humanos da área de Tecnologia da Informação, 

composta de “diretrizes, objetivos, normas, requisitos e competências, papéis, 

responsabilidades, quadro de pessoal, modelos de remuneração, gestão de riscos e avaliação 

de desempenho específicos de TIC” e a padronização dos elementos de despesas e classificação 
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orçamentaria para a área. Não há referência na legislação consultado sobre obrigatoriedade de 

contratação através de qualquer órgão predefinido. 

 

Figura 6 - Sistema de TI do Estado de Alagoas 

 

5.1.3 Amapá 

 

Criado pela lei 0310/1996 (Amapá, 1996), o PRODAP - Centro de Gestão de Tecnologia da 

Informação, autarquia estadual, originária do Departamento de Processamento de Dados do 

Estado do Amapá,  tem por finalidade “programar, coordenar, orientar e controlar a execução 

das atividades de processamento de dados, prioritariamente para o Poder Executivo, bem 

como delinear a política e as diretrizes de informática no Estado”, o Decreto 0338/97 (Amapá, 

2007) adiciona a estas atividades a responsabilidade de “delinear a política e as diretrizes de 

informática no Estado e exercer outras atribuições correlatas na forma do regulamento”. 

Desta forma e devido a regulamentação exígua disponível nos meios alvos dessa pesquisa 

podemos concluir que a PRODAP é o órgão central, normativo e executivo da política de TI do 

Estado do Amapá e que qualquer iniciativa por parte de outros órgãos depende da anuência 

deste, seja por regulamentações prévias ou ad-hoc, já que a Lei 0310/1996 é clara ao dizer que 

este tem o poder de controle sobre as atividades de TI do Estado. Não há referência na legislação 

consultado sobre obrigatoriedade de contratação através de qualquer órgão predefinido.  

 

Figura 7- Sistema de TI do Estado do Amapá 
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5.1.4 Amazonas 

 

A PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A é uma sociedade de economia mista, 

de capital fechado, com controle acionário do Governo do Estado. Foi criada pela Lei N° 941, 

de 10 de julho de 1970  (Amazonas, 1970), tendo iniciado suas operações em setembro de 1972. 

Atualmente a empresa encontra-se vinculada  administrativamente à Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN), de acordo com a Lei 2.783/2.003. 

A PRODAM tem como objetivo a prestação de serviços especializados em Tecnologia da 

Informação e Comunicação aos órgãos integrantes da Administração Pública Estadual, 

podendo, complementarmente, atender órgãos federais, instituições privadas, administrações 

municipais e outras administrações estaduais. O atendimento aos órgãos do Governo Estadual 

está disciplinado pelo Decreto N° 16.604, de 12 de julho de 1994 (Amazonas, 1994). 

A PRODAM é o órgão executor da política de Informática do Estado do Amazonas, com 

responsabilidade exclusiva da prestação desses serviços especializados a todos os órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Estado, sendo vedado por lei a contratação de serviços de 

informática com terceiros por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta. Estes órgãos 

estão autorizados a estruturar unidades locais de TI que deverão ser tecnicamente coordenadas 

pelas PRODAM. Os serviços prestados pela PRODAM são: 

I. Consultoria e assessoramento nos assuntos relacionados à informática; 

II. Desenvolvimento de sistemas de processamento de dados; 

III. Coordenação ou gestão de ambientes informatizados; 

IV. Processamento das folhas de pagamento de pessoal da Administração Direta e Indireta; 

V. Instalação e manutenção de equipamentos de processamento de dados. 

Além da coordenação técnica, somente a PRODAM pode homologar especificações técnicas 

para aquisições ou locações de equipamentos de informática. Os órgãos que vierem a contratar 

a PRODAM deverão arcar com os custos dos serviços prestados.  

Nas fontes consultadas não há qualquer referência sobre as responsabilidades de planejamento 

e monitoramento dos resultados provenientes das atividades de TI, nem quanto a existência de 

um Sistema de TI formal.  
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Figura 8- Sistema de TI do Estado do Amazonas 

 

5.1.5 Bahia 

 

 

O Estado da Bahia através dos Decretos 11.206/2008 (Bahia, 2008) e 15.403/2014 (Bahia, 

2014) instituiu o Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado da 

Bahia – SGTIC composto pelos seguintes órgãos: 

 CIGOV - Conselho de Informática Governamental, órgão colegiado de deliberação;  

 FORTIC - Comitê dos Gestores de Tecnologias de Informação e Comunicação do 

Estado da Bahia, que funciona como órgão de assessoramento técnico ao CIGOV; 

 CTG - Secretaria de Estado de Administração através da Coordenação de Tecnologias 

Aplicadas à Informática Pública, como órgão central, com funções de coordenação, 

acompanhamento e assistência técnica, além de ser Secretaria Executiva do CIGOV e 

do FORTIC; 

 PRODEB - Companhia de Processamento de Dados da Bahia S.A. 

 Unidades Setoriais e Seccionais dos órgãos da administração direta e indireta, que 

trabalham como unidades executoras 

O CIGOV tem sua composição estabelecida por regimento interno (Bahia, 2011), sendo esta o 

Governador do Estado, que o presidirá; o Secretário da Administração, que exercerá a Vice-

Presidência; o Secretário da Casa Civil; o Secretário da Fazenda; o Secretário do Planejamento; 

- o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Secretário da Indústria, Comércio e 

Mineração. Ao CIGOV compete: 

I. Estabelecer diretrizes para a formulação de política de informática e dos processos por 

ela habilitados; 

II. Apreciar matérias que subsidiem o estabelecimento de políticas e estratégias para a 

tecnologia da informação do Poder Executivo Estadual; 

III. Deliberar sobre estratégias, programas e planos de TIC; 

IV. Estabelecer prioridades e definir a alocação de recursos para investimentos 
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O FORTIC, que funciona como instância de assessoramento técnico do CIGOV, tem o objetivo 

de “realizar estudos, pesquisa e pareceres, visando atender finalidades específicas na área de 

tecnologia da informação e comunicação, bem como promover a realização de ações em 

cumprimento às determinações do CIGOV”. Formado por um representante da CTG, um 

representante de cada uma das unidades Setoriais e Seccionais de TIC e um representante da 

PRODEB tem poder de criar ad-hoc comitês executivos, câmaras técnicas e grupos temáticos. 

Suas atribuições principais são:  

I. Debater as propostas de políticas e diretrizes para o setor, com o compartilhamento de 

conhecimentos e soluções baseadas em TIC. 

II. Discutir as proposições de padrões, metodologias, normas, procedimentos e processos 

correlatos; 

III. Incentivar e apoiar o desenvolvimento de processos integrados e inovadores de 

atendimento ao cidadão; 

IV. Apoiar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas corporativos e estruturantes da 

Administração Pública Estadual; 

V. Apoiar os órgãos e entidades no desenvolvimento e implantação de processos baseados 

em TIC 

VI. Facilitar a integração de processos e a interoperabilidade dos sistemas de informação do 

Governo, através do compartilhamento de informações, inclusive desenvolvimento 

serviços de acesso, disseminação e preservação dos acervos; 

VII. Firmar parecer tecnológicos sobre temas ou assuntos específicos na área de tecnologia 

da informação e comunicação, por meio de comitês executivos, câmaras ou grupos 

temáticos; 

VIII. Examinar as propostas e planos e programas relativos à área de TIC das Unidades 

Setoriais e Seccionais de TIC – unidades integrantes das Secretarias de Estado e 

entidades a elas vinculadas; 

IX. Disseminar as atividades e ações dos seus participantes buscando ganhos de eficiência.  

A CTG é subordinada à Secretaria de Estado de Administração e propõe ao CIGOV as Políticas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação, é também responsável por disseminar e 

acompanhar a adoção destas politicas nos demais órgãos do Poder Executivo Estadual, 

detalhadamente a ela compete: 

I. Promover, coordenar e executar as ações de desenvolvimento e modernização 

tecnológicas para a gestão pública, em consonância com as políticas e diretrizes 

governamentais; 

II. Formular e promover as políticas de TIC para os órgãos e entidades da Administração 

Pública do Poder Executivo Estadual; 

III. Desenvolver estratégias que garantam o alinhamento das políticas de TIC com as ações 

de Governo; 

IV. Propor modelos de gestão de TIC para os órgãos e entidades da Administração Pública 

do Poder Executivo Estadual; 

V. Apoiar a articulação Inter setorial, com vistas ao desenvolvimento de projetos comuns; 
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VI. Incentivar, junto às instâncias competentes, a utilização das TIC no redesenho de 

processos da Administração Pública Estadual; 

VII. Examinar e encaminhar questões de interesse do Sistema de Gestão de Tecnologias de 

Informação e Comunicação do Estado da Bahia - SGTIC; 

VIII. Manter articulações Inter setoriais com a sociedade e com os Governos federal, 

estaduais e municipais, visando ao desenvolvimento e ao compartilhamento de 

conhecimentos e soluções em TIC; 

IX. Orientar e aprovar metodologia para elaboração do planejamento de TIC dos órgãos e 

entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual; 

X. Expedir atos normativos referentes a: 

a) Aprovação de Termos de Referência padrão para aquisição de bens ou 

contratação de serviços, previamente discutidos pelo Comitê dos Gestores de 

Tecnologias de Informação e Comunicação do Estado da Bahia - FORTIC; 

b) Contratação de serviços com a Companhia de Processamento de Dados do 

Estado da Bahia - PRODEB; 

c) Processos de aquisição de bens ou contratação de serviços de TIC; 

XI. Viabilizar a implantação de padrões e metodologias que favoreçam a execução das 

políticas de TIC; 

XII. Coordenar a integração de processos e interoperabilidade de sistemas; 

XIII. Coordenar o desenvolvimento e viabilizar a implantação de soluções não finalísticas de 

TIC; 

XIV. Promover a implementação de mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações 

das unidades setoriais e seccionais, quanto a sua aderência às políticas de TIC. 

As unidades Setoriais e Seccionais de TIC devem conduzir e executar as ações de TIC 

respeitando as orientações e regulamentações do Poder Executivo, conforme coordenação 

técnica do CTG. Detalhadamente cabe a elas: 

I. Elaborar e implantar o plano setorial ou seccional de TIC, sintonizado com o planejado 

para o Estado e alinhado às metas dos órgãos ou entidades; 

II. Planejar, coordenar, executar e supervisionar a execução das atividades e dos serviços 

de informática, no seu âmbito de atuação; 

III. Promover o desenvolvimento e a manutenção dos sistemas de informação 

departamentais ou finalísticos dos respectivos órgãos ou entidades; 

IV. Promover a interoperação dos sistemas de informação, no seu âmbito de atuação; 

V. Encaminhar o seu plano setorial ou seccional à CTG;  

VI. Elaborar relatórios sobre as suas atividades e encaminhá-los à CTG, visando possibilitar 

a disseminação da informação junto às demais unidades. 

A PRODEB - Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia cabe fornecer os 

recursos e infraestrutura para que os demais órgãos executem as estratégias e políticas de TIC. 

Instituída em 1973 (Bahia, 1973) teve suas finalidades especificas alteradas em 2005 (Bahia, 

2005), perdendo muito de sua orientação original para outros órgãos do SGTIC, para: 
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I. Executar, por processo eletromecânico ou eletrônico, os serviços de processamento de 

dados e tratamento de informações para os órgãos e entidades da administração direta e 

indireta do Poder Executivo Estadual;  

II. Executar, mediante contrato, os serviços de processamento de dados de interesse de 

qualquer órgão ou entidade das diversas esferas governamentais;  

III. Assessorar, tecnicamente, os órgãos da administração pública, em geral;  

IV. Executar outras finalidades afins e correlatas.  

  

Figura 9- Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado da Bahia - SGTIC 

 

5.1.6 Ceará 

 

 

No ano 2000 o Governo do Ceará extinguiu o antigo Serviço de Processamento de Dados do 

Estado (Ceará, 2000) e criou a ETICE - Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, 

empresa pública de natureza jurídica de direito privado. Em 2004, através da Lei No. 13.494 de 

22 de junho (Ceará, 2004) institui o Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação do Ceará, 

composto pelos seguintes órgãos:  

 Secretaria de Estado de Administração - SEAD 

 Conselho superior de Tecnologia da Informação – CSTI, sob a gestão da SEAD, 

composto pelo Secretário de Administração, como presidente, mais os Secretários de 

Planejamento e Coordenação, de Fazenda, de Ciência e Tecnologia e pelo Diretor 

Presidente da ETICE; 

 Coordenadoria de Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação – CGETI, com papel 

de secretaria executiva do CSTI. Também responsável pela criação e coordenação de 

Comitês Gestores Temáticos e Grupos de Trabalho; 
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 Comitê de Gestores da Tecnologia da Informação – CGTI composto pelos gestores de 

TI dos órgãos da administração estadual; 

 Comitês Gestores Temáticos - CG e Grupos de Trabalho - CT, seus componentes são 

determinados pelo CSTI e os objetivos pelo CGETI. Os CGs têm caráter permanente e 

os GTs temporário e ambos ficam subordinados à SEAD e coordenados pela CGETI; 

 Áreas de Tecnologia da Informação dos órgãos da administração direta e indireta; 

 Célula de Gestão de Serviços Terceirizados – CESET; 

 Comissão de Programação Financeira e Crédito Público – CPFCP; 

 Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE; 

A função principal do CSTI é “deliberar sobre as estratégias, políticas gerais, projetos 

estruturantes e estratégicos de Tecnologia da Informação” e as principais funções da CGETI, 

cuja coordenação é exercida pelo Presidente da ETICE, segundo o artigo 7º da Lei 13.494/2004 

são: 

I. Coordenar o planejamento estratégico participativo de Tecnologia 

da Informação-TI, direcionando recursos orçamentários para as 

ações prioritárias do Governo; 

II. Coordenar de forma articulada e integrada as ações de Governo 

Eletrônico com o objetivo de fomentar e viabilizar a utilização da 

Tecnologia da Informação-TI, pelos órgãos e entidades estaduais e, 

em particular, da Internet, na agilização dos processos 

administrativos internos, na obtenção de maior transparência das 

ações do Governo e na melhoria da qualidade dos serviços prestados 

ao cidadão; 

III. Realizar a gestão estratégica de Tecnologia da Informação-TI, da 

Administração Pública Estadual, definindo as políticas, normas e 

padrões a serem observados pelos órgãos e entidades estaduais, 

visando assegurar compatibilidade e qualidade das informações 

geradas para subsidiar a tomada de decisões; 

IV. Realizar análise técnica de projetos de investimentos em Tecnologia 

da Informação-TI, bem como, acompanhar e controlar os seus gastos; 

V. Realizar estudo e identificação de soluções estratégicas e 

estruturantes de Tecnologia da Informação-TI; 

VI. Realizar a gestão da infraestrutura de Tecnologia da Informação-TI, 

corporativa da Administração Pública Estadual, compreendendo a 

gerência da rede de comunicação de dados do Governo, a gerência 

da Internet, Intranet e Extranet, a gerência de segurança do acervo 

de Tecnologia da Informação-TI, da infraestrutura corporativa, além 

de outras que sejam definidas, relacionadas com tecnologia da 

informação; 
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VII. Exercer o papel de Secretaria Executiva do Conselho Superior de Tecnologia 

da Informação-CSTI, preparando sistematicamente as reuniões e suas atas, 

munindo os seus membros com as informações necessárias, e coordenando a 

operacionalização das suas decisões; 

VIII. Executar outras atividades que lhe forem definidas em regulamento. 

Compete ao CGTI, identificar e implementar as ações necessárias para viabilizar “as 

estratégias, políticas gerais, projetos estruturantes e estratégicos de Tecnologia da 

Informação-TI”, garantindo “a compatibilidade e qualidade das informações geradas para 

subsidiar a tomada de decisões, a sintonia e integração das ações, o compartilhamento de 

experiências e o intercâmbio de conhecimentos”. Aos CGs cabe “realizar a gestão 

compartilhada de projetos ou processos estratégicos e estruturantes” e aos GTs cabe 

“desenvolver projetos visando a definição de soluções estruturantes e estratégicas... ...a 

elaboração e implementação de políticas, normas e padrões de Tecnologia da Informação-TI”. 

Qualquer aquisição de produtos e serviços de informática ou de contratação de mão de obra 

terceirizada pelos órgãos da administração pública depende de liberação de recursos por parte 

de CPFCP, vinculada à Secretaria de Estado de Controladoria e aprovação técnica da CGETI e 

da CESET, vinculada à SEAD. 

Compete às áreas de TI dos órgãos da Administração Pública do Ceará “a operacionalização 

descentralizada da TI, de acordo com o Modelo de Gestão” seguindo políticas e diretrizes gerais 

de TI do Estado.  

Apesar da Lei 13.494/2004 já definir em um artigo as responsabilidade da ETICE, em 2007 

(Ceará, 2007) ela aparece como responsável por executar as políticas de TIC para o Governo 

do Ceará, além de “captar recursos externos destinados à inovação tecnológica e à 

modernização de sistemas de informação de Governo e realizar pesquisa científica e 

tecnológica na área de TIC”.  No ano seguinte, 2008, uma nova alteração no Estatuto Social 

da ETICE (Ceará, 2008) estabelece seu propósito como “ser um instrumento de modernização 

e de fortalecimento da governança, por meio da inovação em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), contribuindo para um Estado eficiente, justo e transparente”, tendo por 

finalidades: 

I. Prestar serviços de suporte técnico e de gestão da área de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Governo do Estado; 

II. Desenvolver novos sistemas de informação no âmbito do Governo e 

para o cidadão; 

III. Realizar pesquisa científica na área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC); 

IV. Executar o planejamento estratégico participativo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC); 
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V. Coordenar de forma articulada e integrada as ações de Governo 

Eletrônico com o objetivo de fomentar e viabilizar a utilização da 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), pelos órgãos e 

entidades estaduais e, em particular, da Internet, na agilização dos 

processos administrativos internos, na obtenção de maior 

transparência das ações do Governo e na universalização e melhoria 

da qualidade dos serviços prestados ao cidadão; 

VI. Realizar a gestão estratégica de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), da Administração Pública Estadual, executando 

as políticas de TIC, definindo normas e padrões a serem observados 

pelos órgãos e entidades estaduais, visando assegurar 

compatibilidade e qualidade das informações geradas para subsidiar 

a tomada de decisões; 

VII. Realizar estudo e identificação de soluções estratégicas e 

estruturantes de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 

VIII. Prestar, à pessoa física ou jurídica de direito privado, serviços de 

Tecnologia da Informação e Comunicação necessários para tornar 

disponíveis os serviços do Governo Estadual; 

IX. Executar, mediante convênios ou contratos, serviços de Tecnologia 

da Informação e Comunicação para Órgãos ou Entidades da União 

e dos Municípios; 

X. Realizar a gestão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) corporativa da Administração Pública Estadual, 

compreendendo a gerência da rede de comunicação de dados do 

Governo, a gerência da Internet, Intranet e Extranet, a gerência de 

segurança do acervo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC), da infraestrutura corporativa, além de outras que sejam 

definidas, relacionadas com Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC); 

XI. Prestar os serviços de certificação digital para os Órgãos e Entidades 

da Administração Pública Estadual; 

XII. Prover serviços de telecomunicações no âmbito do Governo do 

Estado; 

XIII. Executar outras atividades que lhe forem definidas em Regulamento. 
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Figura 10- Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação - Ceará 

 

5.1.7 Distrito Federal 

 

O Distrito Federal criou o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação do DF 

em 2011, através do Decreto 33.050 de 19 de julho, e depois o reformou em 2012 pelo Decreto 

33.721 de 15 de junho (Distrito Federal, 2011). O artigo segundo, já com a redação reformada, 

determina que o principal objetivo do Comitê é a “elaboração e aprovação das normas, 

políticas, estratégias e regulamentação das demais matérias relacionadas à Tecnologia da 

Informação e Comunicação” do DF, mais detalhadamente as atribuições podem ser listadas 

como: 

I. Elaborar, aprovar e monitorar o cumprimento da Estratégia Geral 

de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal; 

II. Elaborar e aprovar a Política de Segurança da Informação do 

Distrito Federal; 

III. Definir e aprovar diretrizes, normas e padrões de desenvolvimento 

de sistemas corporativos para o Governo do Distrito Federal; 

IV. Definir medidas que assegurem a autonomia tecnológica e o controle 

dos “dados sensíveis” pelo Governo do Distrito Federal; 

V. Definir as ações, metas e prioridades do investimento em TIC no 

âmbito do Distrito Federal; 

VI. Aprovar os Planos Diretores de TI dos órgãos e entidades do Distrito 

Federal; 
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VII. Promover e fomentar parcerias entre entidades públicas e privadas 

para o alcance dos objetivos previstos no art. 2º deste Decreto; 

VIII. Aprovar a política de acesso à internet e às redes de comunicação 

para os órgãos públicos do Distrito Federal; 

IX. Emitir parecer técnico para aprovação dos projetos institucionais de 

TIC a serem incluídos nos projetos de Lei do Plano Plurianual e da 

Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal; 

X. Subsidiar o Governador do Distrito Federal na implantação das 

políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação no Governo 

do Distrito Federal; 

O Comitê Gestor da Tecnologia da Informação e Comunicação do DF era composto pelos 

seguintes representantes dos seguintes órgãos da Administração Pública, não obrigatoriamente 

o Secretário de Estado, mas um representante indicado e um suplente:  

I. Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, que o coordenará;  

II. Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento; 

III. Secretaria de Estado de Transparência e Controle; 

IV. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

V. Secretaria de Estado de Fazenda; 

VI. Secretaria de Estado de Educação; 

VII. Secretaria de Estado de Saúde; 

VIII. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de 

Renda; 

IX. Secretaria de Estado de Comunicação Social 

 

Um ano depois, através do decreto 34.183/2013 (Distrito Federal, 2013a), o Comitê Gestor da 

Tecnologia da Informação e Comunicação é instinto e cria-se a Junta Gestora de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Distrito Federal - JGTIC. Com participação mais restrita, 

somente 2 representantes de cada uma das Secretarias de Planejamento e Orçamento, de 

Fazenda, de Transparência e Controle e da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Junta também 

conta com a colaboração consultiva de todas as demais unidades administrativas do GDF, sendo 

coordenada e suportada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento. A JCTIG 

torna-se responsável por: 

I. Estabelecer cronograma de atividades no qual deverá contemplar 

reuniões ordinárias visando ao alcance da finalidade descrita no 
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caput e extraordinárias, conforme demanda dos titulares dos órgãos 

integrantes; 

II. Estabelecer e consolidar procedimentos, conceitos e parâmetros 

para a aquisição e locação de bens e serviços de tecnologia da 

Informação, com vistas à economicidade e à eficiência da gestão, 

observando as especificidades de cada órgão e entidade da 

Administração Pública do Distrito Federal; 

III. Prestar suporte técnico aos órgãos e entidades da Administração 

Pública do Distrito Federal que estejam com dificuldades no 

cumprimento do Decreto nº 32.218, de 16 de setembro de 2010; 

IV. Monitorar o cumprimento e propor o aperfeiçoamento de normas e 

procedimentos na sua área atuação; 

V. Promover a articulação entre órgãos e entidades do Governo do 

Distrito Federal e propor medidas de gestão...”. 

O decreto 32.218 citado na alínea III acima foi revogado pelo Decreto 34.637/2013 (Distrito 

Federal, 2013b) que estabeleceu os critérios para contratação de bens e serviços de TI no GDF. 

Todas as aquisições, excetuando-se das empresas públicas e sociedades de economia mista, 

deverão ser regidas “no que couber” pelo “disposto no Decreto Federal 7.174 de 12 de maio 

de 2010, na Instrução Normativa MP/SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010 e na Instrução 

Normativa MP/SLTI nº 02, de 14 de fevereiro de 2012, ambas da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”. Cabe 

também à JGTIC expedir normas complementares para a matéria conforme seu entendimento. 

Algumas regras foram novamente alteradas em 08 de abril de 2014, através do Decreto 35.311, 

porém não são relevantes para a natureza deste sistema estadual de TI. 

Em 2015 o sistema de TI do GDF sofre nova reforma, a 5ª em 5 anos. Como decorrência da 

nova estrutura administrativa do Poder Executivo (Distrito Federal, 2015a), é criada a Secretaria 

de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, responsável entre outros temas pela 

TIC do GDF. Ela recebe então a estrutura da antiga Subsecretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação – SUTIC que pertencia à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Posteriormente, através do Decreto Nº 36.309, de 27 de janeiro (Distrito Federal, 

2015b), é  criado o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Distrito Federal – CGTIC, composto pelos Secretários de Estado de Gestão Administrativa, de 

Fazenda, de Planejamento, Orçamento e Gestão, de Planejamento, Orçamento e Gestão, pela 

Casa Civil e pela Controladoria Geral, com as seguintes competências:  

I – Disseminar e revisar a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – 

EGTI; 

II - Fomentar as ações de tecnologia da informação e comunicação definidas 

pela Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI, para que sejam 

executadas pelos órgãos do Distrito Federal; 
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III - estabelecer políticas e diretrizes para integração e otimização de 

iniciativas de tecnologia da informação e comunicação do Distrito Federal, 

assim como promover o alinhamento da área de TIC com as atividades 

finalísticas dos órgãos públicos em consonância com as melhores práticas 

aplicadas ao setor público; 

IV - Estabelecer mecanismos de coleta, organização e disseminação de 

informações sobre a gestão da tecnologia da informação e comunicação 

existentes no Distrito Federal; 

V - Redesenhar o processo de aquisição de bens e serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – TIC, além de estabelecer modelos e 

documentos a serem utilizados na instrução processual, com vistas à 

economicidade e à eficiência da gestão, observando as especificidades de 

cada órgão e entidade da Administração Pública do Distrito Federal; 

VI - Aprovar política de segurança da informação do Distrito Federal; 

VII - aprovar padrões, procedimentos técnicos e operacionais no uso da 

internet e da Rede Corporativa do Distrito Federal; 

VIII - fomentar os projetos de capacitação e de treinamento na área de 

tecnologia da informação e comunicação para os servidores da área de TIC; 

IX – Definir padrões mínimos de desenvolvimento de software; 

X – Manter inventário dos principais sistemas estruturantes e base de dados 

corporativas; 

XI - participar de fórum de debates com instituições que desenvolvam 

projetos de pesquisa ou estudos sobre tecnologia da informação e 

comunicação, bem como ser órgão difusor dessas participações em face dos 

órgãos públicos do Distrito Federal; 

XII - criar grupos de trabalho para atuação interna e externa em assuntos 

específicos de acordo com as necessidades suscitadas pelo CGTIC; 

XIII - auxiliar os órgãos do Distrito Federal no alcance das metas definidas 

na Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI; 

XIV – criar e aprovar o seu regimento interno. 

 

Da mesma forma que no modelo anterior, todos os demais órgãos da Administração Pública do 

GDF devem colaborar com o CGTIC como membros consultivos e cada um deles deverá 

aprovar seu PDTI – Plano Diretor de TI em consonância com a EGTI – Estratégia Geral de TI 

a ser definida pelo CGTIC. A coordenação do CGTIC e seu suporte passam a ser realizados 

pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização. Como primeira 

medida (Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, 2015) é criada a 
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Secretaria Executiva do CGTIC para realização das atividades técnicas deste, composta por 16 

representantes das Secretarias que compõe o Comitê. Estando o CGTIC a cargo das atividades 

de gestão estratégica da TI no Distrito Federal, a SUTIC, pela descrição de sua estrutura interna, 

se encarrega das atividades táticas e operacionais (Subsecretaria de Tecnologia da Informação 

e Comunicação, 2015). Vejamos as áreas que compõe a Subsecretaria: 

 

 Unidade de Normatização de TIC; 

 Gerência de Interoperabilidade de Serviços; 

 Gerência de Sistemas de Dados Abertos e  

 Diretoria de Sustentação 

 

O EGTI ainda em vigor foi publicado em 2014 para cobrir o período até 2017 está numerado 

com sendo a versão 1.1 (Junta Gestora de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito 

Federal, 2014).  

 
 

Figura 11 - Sistema de Tecnologia da Informação do Distrito Federal 

 

5.1.8 Espirito Santo 
 

A estruturação do  Sistema de Tecnologia do Espírito Santo se inicia pela publicação da Lei 

2.501/1970 (Espírito Santo, 1970) que criou o Serviço Estadual de Racionalização e Controlo 

Operacional – SERCOP, empresa pública voltada para o processamento centralizado de dados 

e tratamento de informações. Em 1975 o SERCOP é rebatizado como PRODEST(Espírito 

Santo, 1975), com “personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia 

administrativa” e tem seu novo Estatuto aprovado em 1978(Espírito Santo, 1978). Já no ano 

2000 o decreto 029 de 29 de Março (Espítiro Santo, 2000) aumenta o poder de controle da 

PRODEST sobre os demais órgão dos ES no que tange a adoção de TI pois determina em seu 

artigo 3º que “a contratação de serviços de informática de qualquer natureza nos órgãos da 

Administração Direta, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas só poderá ser feita após 

análise técnica e de viabilidade pela PRODEST.” Parágrafo Único: “Idêntica análise deverá 

ser feita no caso de aquisição ou locação de equipamentos de processamentos de dados, cujo 

custo exija licitação”. Essa determinação está válida até a atualidade. Em 2004 (Espírito Santo, 

2004) a PRODEST é extinta como empresa e transformada em autarquia, adotando o nome de 
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Instituto de Tecnologia do Estado do Espirito Santo – ITI e vinculada à Secretaria de Estado de 

Fazenda. Sua finalidade foi estabelecida sendo “atuar como órgão gestor e executor das 

atividades relacionadas com a tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da 

administração pública do Estado”, e especificamente: 

I. elaborar o Plano Diretor de Informática do Governo do Estado; 

II. elaborar projetos e prestar assessoria e consultoria aos órgãos das 

administrações direta e indireta do Estado nas áreas de tecnologia da 

informação e comunicação; 

III. adquirir bens, contratar serviços de informática e de tecnologia de 

informação e desenvolvimento de “software”; 

IV. celebrar convênios, acordos, ajustes e contratos com instituições de 

ensino, pesquisa ou extensão, públicas ou privadas, visando ao fomento e ao 

aprimoramento do uso da tecnologia de informação na administração 

pública; 

V. orientar tecnicamente a implantação de projetos dos órgãos da 

administração pública estadual, que visem ao atendimento de necessidades 

corporativas que compreendam a utilização de informática e tecnologia da 

informação, inclusive no que se refere aos sistemas de informações 

geográficas e de geoprocessamento, serviços eletrônicos governamentais, 

tratamento de imagens e microfilmagem; 

VI. administrar as bases de dados corporativas, resultantes da integração 

dos bancos de dados alimentados e geridos pelos órgãos das administrações 

direta e indireta estaduais, com a finalidade de fornecer informações 

estratégicas para subsidiar a Governadoria do Estado no planejamento e 

execução das políticas públicas; 

VII. administrar, manter e operar a infraestrutura de comunicações, 

representada pela Rede Governo, incluindo os equipamentos centralizados, 

como os servidores corporativos, além de planejar e coordenar a 

implantação de uma solução de rede multisserviço que suporte tráfego 

integrado de voz, dados e imagens, para as diversas demandas de 

comunicações no âmbito do Governo Estadual; 

VIII. administrar, manter e operar a autoridade certificadora do Governo do 

Estado do Espírito Santo, promovendo a adoção, pelos órgãos das 

administrações direta e indireta, de certificados digitais, além de outros 

mecanismos e procedimentos relacionados à segurança da informação, com 

vistas a preservar a integridade, a confidencialidade e a privacidade dos 

dados sob a guarda e responsabilidade do Governo Estadual;  



 

54 

 

 

IX. implementar e administrar um sistema para acompanhamento dos 

programas e projetos relacionados à tecnologia da informação e 

comunicação, que forneça informações voltadas para a gestão integrada das 

ações, previstas e em curso, nos órgãos das administrações direta e indireta 

do Estado;  

X. consolidar e expandir o governo eletrônico do Estado do Espírito Santo, 

implementando ou coordenando a implementação e disponibilizando novos 

serviços eletrônicos à população, via “Internet”, numa visão integrada e 

sistêmica, junto aos demais órgãos da administração estadual;  

XI. testar e homologar os produtos oferecidos pelo mercado nas áreas de 

tecnologia da informação e comunicação;  

XII. desenvolver planos de contingência para os ambientes que envolvam a 

infraestrutura de comunicação de dados e os equipamentos que dão suporte 

aos sistemas corporativos do Governo do Estado;  

XIII. prover acesso e serviços de “Internet”;  

XIV. firmar contratos corporativos para os principais itens relativos à 

tecnologia da informação e comunicação;  

XV. desenvolver e manter sistemas de informação;  

XVI. promover a disseminação do uso de “software” livre no âmbito do 

Governo Estadual;  

XVII. cuidar para que todas as conexões de dados, de qualquer natureza 

tecnológica, que venham a ser estabelecidas com o ITI estejam em 

conformidade com os preceitos constantes da política de segurança da 

informação vigente no Instituto.  

Desta forma a PRODEST se tornou órgão central e centralizador do planejamento estratégico 

de TI do Estado do Espírito Santo, contanto com receitas orçamentárias fixadas anualmente e 

complementadas com possíveis receitas operacionais provenientes de “acordos, convênios, 

contratos, ajustes e congêneres”, entre outras. Em 2006, passa a ser nomeada como PRODEST 

- Instituto de Tecnologia do Estado do Espirito Santo  (Espírito Santo, 2006), vinculando-se 

posteriormente à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER (Espírito Santo, 

2008). A esta época, já existiam outros órgãos na própria SEGER/ES que também tratavam do 

assunto de Governo Eletrônico, mas ainda não havia uma estruturação oficial do sistema além 

das responsabilidades de aprovação pela PRODEST e pela AGE/ES dos projetos de TI. 

O Decreto Nº 3130-R, de 19 de outubro de 2012 (Espírito Santo, 2012a) dá redação final à 

Política Estadual de Tecnologia da Informação – PETI, originalmente instituída pelo Decreto 

Nº 2991-R, de 05 de abril de 2012 (Espírito Santo, 2012b). São seus objetivos: 
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I. garantir o alinhamento das ações de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) ao plano estratégico do Poder Executivo Estadual; 

II. oferecer mecanismos para a racionalização do uso de recursos e serviços 

de TIC; 

III. instituir mecanismo de governança de TIC para a administração pública 

estadual; 

IV. incentivar o uso intensivo de TIC nos serviços públicos estaduais para 

melhoria de sua eficiência e torná-los um mecanismo eficaz de 

relacionamento entre governo e a sociedade, para a prestação de serviço s, 

identificação de necessidades e na transparência das ações de Governo; 

V. garantir a Governança de TIC, no âmbito do Poder Executivo Estadual, 

de acordo com as melhores práticas. 

A PETI utiliza-se das seguintes definições: 

I. uso estratégico de TIC - os recursos e serviços de TIC são parte da 

estratégia de governo, e devem ser reconhecidos desta forma por todos os 

agentes públicos dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, sendo 

fundamentais para a execução do Plano Estratégico do Espírito Santo; 

II. foco no cidadão – os recursos de TIC devem ser usados como canal 

importante no relacionamento da sociedade com o Estado, na ampliação dos 

formatos de participação dos cidadãos na formulação e execução de 

políticas públicas, bem como no suporte a ações de controle social e 

transparência. 

III. evolução dos serviços - os recursos e serviços de TIC são fundamentais 

para a ampliação dos serviços públicos e a melhoria de sua qualidade, 

devendo ser projetados com foco na simplificação, integração e melhoria do 

atendimento aos cidadãos, tornando-os mais ágil e eficiente; 

IV. integração de processos e serviços - os projetos de TIC dos Órgãos e 

Entidades do Poder Executivo devem prever mecanismo s de integração de 

processos e serviços, com a definição de arquitetura de aplicação e dados, 

bem como a padronização de tecnologias e serviços, permitindo a 

articulação entre as ações e a racionalização do uso dos recursos de TIC do 

Estado; 

V. governança de TIC – o modelo de governança deve prever o planejamento 

e avaliação centralizados das ações e projetos de TIC do Estado, e sua 

execução descentralizada, com a criação de ações de monitoração e 

avaliação periódicas. 
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A fim de alcançar seus objetivos o Poder Executivo do Estado do Espírito Santo passa a adotar 

oficialmente como referência o modelo de governança para TI proposto pela Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 38500:2009, já apresentado anteriormente, considerando os seguintes princípios: 

I. responsabilidade – os indivíduo s e grupos dentro da administração 

pública estadual compreendem e aceitam suas responsabilidades com 

respeito a demandas e fornecimento de produtos e serviços de TI; 

II. estratégia - a estratégia de negócio, representada pelo Plano Estratégico 

do Governo do Estado do Espírito Santo, leva em conta as capacidades 

futuras de TI. O plano de TI, representado pelo PDTI, deve ser alinhado às 

necessidades do Estado; 

III. desempenho - a TI é adequada à organização, fornecendo serviços, níveis 

de serviço e qualidade, para atender aos requisitos do Estado;  

IV. conformidade - a TI cumpre a legis lação e regulamentos, com políticas 

e práticas claramente definidas e fiscalizadas; 

V. comportamento humano - as políticas, práticas e decisões de TI respeitam 

as pessoas envolvidas; 

VI. aquisição - as aquisições são feitas com base em análise apropriada, com 

tomada de decisão clara e transparente. Existe equilíbrio apropriado entre 

benefícios, oportunidades, custos e riscos.  

O modelo de governança passa então a contar com os seguintes órgãos: 

1. Conselho Superior de Tecnologia da Informação e Comunicação (CSTI), “com a 

finalidade de deliberar sobre a gestão estratégica da Tecnologia da Informação e 

comunicação no âmbito do Poder Executivo Estadual”, composto por 10 (dez) 

secretários de estado, pelo Procurador Geral do Estado e pelo Presidente da PRODEST.  

2. O Comitê Estadual de Tecnologia da informação e Comunicação (CET) que trabalhará 

com o assessoramento do CSTI, propondo políticas e estratégias para o uso de recursos 

e serviços de TIC no Poder Executivo Estadual.  

3. O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação (PRODEST) com o objetivo 

de ser o principal propor de soluções em. Atua como “principal órgão executor da 

Política de TI do Espírito Santo, responsável pela operação direta de sistemas e 

serviços de TIC corporativos, como data center, rede de dados e governo eletrônico”. 

Foi criada uma gerência específica (Gerência de Governo Eletrônico) para gerir a 

implementação da Política de TIC.  

4. Os Grupos Gestores de TIC são responsáveis pelas iniciativas de tecnologia da 

informação nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, sendo coordenados 

tecnicamente pelo PRODEST, sem prejuízo de sua subordinação administrativa. 

As figuras abaixo representam a organização do modelo de governança de TIC do Espírito 

Santo segundo a notação deste estudo e também o desenho utilizado pelo próprio Estado para 
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mostrar sua aderência à Norma ABNT, reprodução do documento “A Nova Política de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo” (Albert & Amaral, 

2012).  

 
 

Figura 12- Modelo de Governança de TI do Espírito Santo 

 

 

Figura 13 - Modelo de Governança da PETI. 

 
 
 

5.1.9 Goiás  

 

A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN, segundo determina o Decreto 

Nº 8.463, de 29 de setembro de 2015 (Secretaria de Estado da Casa Civil de Goiás, 2015), é 

responsável por “promover as ações relacionadas à tecnologia da informação, no âmbito do 

Poder Executivo Estadual”, estas atividades são realizadas através da Superintendência Central 

de Tecnologia da Informação, a quem compete: 
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I – elaborar, atualizar e executar o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação, observando as melhores práticas em governança de TI; 

II – controlar e avaliar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação, com 

utilização de indicadores de desempenho, acompanhando o orçamento, o 

planejamento e a execução das despesas e investimentos atinentes à área; 

III – propor e apoiar a implantação de soluções de Tecnologia da 

Informação, alinhadas às ações de governo; 

IV – propor mecanismos para racionalização dos esforços por meio de uso 

de tecnologias e soluções que possam ser utilizadas por vários órgãos e 

entidades estaduais; 

V – fazer cumprir as políticas de segurança da informação a serem 

observadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual; 

VI – participar do planejamento e coordenação da implantação de serviços 

especializados de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Executivo 

Estadual; 

VII – planejar a aquisição, locação e expansão de parques computacionais, 

equipamentos, suprimentos, soluções de tecnologia da informação, serviços 

de telecomunicações, mão-de-obra especializada e programas destinados 

aos sistemas computacionais corporativos no âmbito do Poder Executivo 

Estadual; 

VIII – buscar e implantar mecanismos para a redução de custos das 

aquisições e gastos de Tecnologia da Informação; 

IX – realizar intercâmbio de soluções com os órgãos e as entidades da 

administração pública estadual, federal e municipal e com outros poderes; 

X – viabilizar a integração e compatibilidade dos dados e das aplicações, 

visando disponibilizar informações com qualidade para subsidiar a tomada 

de decisões estratégicas; 

XI – projetar, desenvolver, manter e avaliar os sistemas de Tecnologia da 

Informação e comunicação, objetivando celeridade e automatização de 

processos no âmbito do Governo do Estado; 

XII – prestar suporte técnico em Tecnologia da Informação aos órgãos e às 

entidades, em âmbito corporativo; 

XIII – receber, registrar, controlar, atender e gerenciar as ocorrências que 

requerem ação para reparos e soluções que envolvam procedimentos e/ou 

setores informatizados nos órgãos e nas entidades, no âmbito corporativo; 
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XIV – dar suporte técnico, na modalidade Help Desk, serviços de 

atendimento de primeiro nível, às soluções corporativas de Tecnologia da 

Informação; 

XV – administrar a rede corporativa no âmbito do Poder Executivo Estadual, 

visando garantir os seus aspectos de segurança, integridade, 

disponibilidade, desempenho, conectividade e operacionalidade; 

XVI – desenvolver a programação técnica de sítios para a internet e intranet 

no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

XVII – coordenar o processo de diagnóstico, prospecção e difusão de novas 

soluções relacionadas à Tecnologia da Informação, aplicáveis à 

administração estadual; 

XVIII – promover a integração e a interação das equipes técnicas das áreas 

de Tecnologia da Informação com as demais áreas de negócio do Governo 

do Estado, com o intuito de difundir o uso da Tecnologia da Informação e a 

busca de melhores processos; 

XIX – acompanhar a evolução das necessidades de informação nas diversas 

unidades administrativas do Poder Executivo Estadual, propondo, quando 

necessário, exclusão, alteração ou implantação de sistemas ou utilização de 

técnicas ou metodologias mais eficientes e eficazes; 

XX – definir e aplicar critérios de prioridades no desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas corporativos, negociando com os órgãos e as 

entidades no âmbito Estadual prazos e prioridades para os demais sistemas; 

XXI – acompanhar o cumprimento de deliberações, normas e padrões 

técnicos de Tecnologia da Informação no âmbito do Poder Executivo 

Estadual; 

XXII – disponibilizar e manter a infraestrutura técnica de suporte, 

processamento, armazenamento, telecomunicações e desenvolvimento de 

apoio aos serviços de Tecnologia da Informação corporativos, inclusive 

aqueles de sustentação dos sítios de comunicação e serviços do Poder 

Executivo Estadual; 

XXIII – garantir o perfeito funcionamento corporativo da infraestrutura de 

TIC e sistemas informatizados, bem como suporte técnico às atividades de 

TIC da Secretaria de Gestão e Planejamento; 

XXIV – estruturar e manter o datacenter corporativo do Estado a fim de 

prover infraestrutura como serviço aos demais órgãos; 

XXV – realizar outras atividades correlatas. 
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As atividades relacionadas à TI no Estado de Goiás estão, no que tange às políticas e estratégias 

assim como às atividades de processamento de dados aos demais órgãos, uma vez que a 

PRODAGO – Processamento de Dados de Goiás está em liquidação através do programa 

PROLIQUIDAÇÃO, sob coordenação da própria Secretaria de Administração.  

5.1.10 Maranhão  

 

Em 2007, através do Decreto 23.513 (Maranhão, 2007), foi criado no Estado do Maranhão o 

Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e instituído o novo modelo de governança de 

TIC no âmbito do Poder Executivo do Estado. Ao novo modelo foi atribuída a finalidade de 

definir as “competências e as responsabilidades dos seus agentes componentes, de forma a 

garantir ações integradas, formando assim o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e 

Comunicação” e o conjunto de órgãos envolvidos no Sistema ficou assim delimitado: 

I. Órgão Deliberativo: Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

CETIC é composto pelos seguintes membros: 8 secretários de estado e o secretário 

adjunto de TI e Integração da SEPLAN, que será o Secretário Executivo do Comitê. 

II. Órgão Normativo e Gestor: Secretaria de Estado do Planejamento e 

Orçamento/Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação e Integração 

(SEPLAN/SEATI). 

III. Unidades Setoriais: Supervisões de Informática, ou setores equivalentes, de todos os 

Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Maranhão. 

São as competências do CETIC, segundo a legislação aprovada: 

I. Deliberar sobre a Política de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder 

Executivo do Estado do Maranhão, a partir das diretrizes e orientações técnicas 

propostas pela SEPLAN/SEATI. 

II. Estabelecer as prioridades de alocação de recursos orçamentários para os investimentos 

e as despesas de custeios referentes aos projetos na área de TIC. 

Como veremos a seguir, a SEPLAN/SEATI na qualidade de Órgão Normativo e Gestor tornou-

se o ente que centraliza praticamente todas as demais ações táticas, o assessoramento técnico 

para as decisões sobre ações estratégicas do CETIC, a fiscalização do cumprimento das normas 

emitidas, o estabelecimento de padrões tecnológicos, definição de regras de contratação, 

constituição de comitês técnicos e temáticos, realizar negociações de contratos corporativos 

com fornecedores externos, coordenar a capacitação dos servidores do Estado na matéria, 

operação dos datacenters, passando por iniciativas de inclusão digital e chegando à 

popularização de acesso à Internet e que portanto congrega objetivos heterogêneos, compete a 

ela: 

I- Propor ao Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação 

diretrizes e orientações técnicas para o estabelecimento da Política de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Maranhão, sempre 

em consonância com as linhas estratégicas adotadas pelo Governo; 
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II - Sugerir ao Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e 

Comunicação prioridades para alocação de recursos orçamentários 

relacionados aos investimentos e às despesas de custeios em tecnologia da 

informação e comunicação, no âmbito do governo estadual; 

III - Fiscalizar o cumprimento das deliberações, normas e diretrizes 

emanadas do Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação 

– CETIC e da SEPLAN/SEATI, propondo as correções e a apuração das 

responsabilidades funcionais, nos casos previstos no art. 8º deste Decreto. 

IV - Expedir atos normativos voltados para os aspectos relativos a: 

a) integração das bases de dados geridas pelos órgãos da administração 

direta e indireta estadual; 

b) interconexão das sub-redes componentes da UNIREMA; 

c) segurança das informações sob responsabilidade da administração 

estadual; 

d) contratações consideradas corporativas de itens relacionados à 

tecnologia da informação e comunicação; 

e) adoção de padrões, no âmbito do Estado do Maranhão, concernentes a 

equipamentos de informática e comunicação (dados/voz/multimídia), 

sistemas operacionais, banco de dados, software aplicativo, aplicativos de 

“automação de escritórios”, redes, segurança da informação e serviços de 

TIC; 

f) disponibilização de serviços na Internet, de forma a serem incorporados, 

numa visão integrada, ao governo eletrônico do Estado do Maranhão; 

g) emprego da tecnologia de ensino à distância e videoconferência, via rede 

corporativa ou Internet, pelos órgãos da administração direta e indireta;  

h) treinamento, qualificação e aprimoramento contínuo dos recursos 

humanos envolvidos com a tecnologia da informação e comunicação; 

i) utilização de software livre pela administração pública estadual; 

j) uso de informações geo-referenciadas para apoiar o planejamento e o 

monitoramento das ações públicas no Estado do Maranhão; 

l) atualização sistemática de um banco de dados com informações de todos 

os programas e projetos planejados e em desenvolvimento, relacionados à 

tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da administração 

estadual; 
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m) outros temas considerados relevantes para a padronização, a integração 

ou a economia de recursos na área de tecnologia da informação e 

comunicação; 

V - Constituir Comitês Temáticos, integrado por representantes de órgãos da 

administração direta e indireta estadual e, quando for a iniciativa privada e 

da sociedade civil em geral, com a finalidade de subsidiar a SEPLAN/SEATI 

na elaboração de atos normativos e de propostas relativas à Política de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Maranhão; 

VI - Constituir Comitês Técnicos, integrado por representantes da 

SEPLAN/SEATI e, quando for o caso, por representantes de outros órgãos 

da administração estadual, com o objetivo específico de acompanhar, 

orientar e validar a efetiva implementação, no âmbito do poder executivo, 

das deliberações do Comitê Estadual de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e dos atos normativos da SEPLAN/SEATI; 

VII - Realizar a coordenação dos Comitês Temáticos e dos Comitês Técnicos; 

VIII - Implementar, hospedar, manter e operar as bases de dados 

corporativas, resultantes da integração dos bancos de dados alimentados e 

geridos pelos órgãos da administração direta e indireta estadual, com a 

finalidade de fornecer informações estratégicas para subsidiar o 

planejamento e execução das políticas públicas estaduais; 

IX - Promover a criação e a gestão de bases de dados com o inventário 

permanente dos equipamentos de informática e de comunicação de dados, 

das licenças de software, dos contratos de manutenção e de terceirização de 

equipamentos, dos contratos de desenvolvimento e manutenção de softwares 

dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, englobando o 

quantitativo e o perfil do pessoal alocado em suas Supervisões de 

Informática, ou em setores equivalentes; 

X - Gerenciar a operação da infraestrutura de comunicações, representada 

pela UNIREMA, incluindo os equipamentos centralizados, como os 

servidores corporativos, além de planejar e coordenar a implantação de uma 

solução de rede multisserviço que suporte tráfego integrado de voz, dados e 

imagens, para as diversas demandas de comunicações, inclusive telefonia, 

no âmbito do governo estadual; 

XI - Administrar, manter e operar a “autoridade certificadora” e/ou 

“autoridade registradora” a ser criada pelo Estado do Maranhão, 

promovendo a adoção, pelos órgãos da administração direta e indireta, de 

certificados digitais, além de outros mecanismos e procedimentos 

relacionados à segurança da informação, com vistas a preservar a 
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integridade, a confidencialidade e a privacidade dos dados sob a guarda e 

responsabilidade do governo estadual; 

XII - Consolidar e expandir o governo eletrônico do Estado do Maranhão, 

coordenando a implementação e a disponibilização de novos serviços 

eletrônicos à população, via Internet, numa visão integrada e sistêmica, 

junto aos demais órgãos da administração estadual; 

XIII - Firmar contratos corporativos para os principais itens relativos à 

tecnologia da informação e comunicação, englobando licenças de software 

de uso geral (sistemas operacionais, banco de dados, automação de 

escritórios, segurança e rede), linhas de comunicação de dados, voz e 

imagens, estações de trabalho e periféricos, servidores e terminais de 

autoatendimento para acesso à Internet, tendo como objetivo a obtenção de 

ganhos de economia de escala para o Estado, além dos benefícios intrínsecos 

de padronização e integração; 

XIV- Incentivar a qualificação dos recursos humanos, envolvidos com a 

tecnologia da informação e comunicação, divulgando a realização de 

eventos, cursos e seminários voltados para o setor, e coordenando ações 

direcionadas para o treinamento e o aprimoramento contínuo do pessoal 

alocado nas Supervisões de Informática, ou setores equivalentes, das 

Secretarias e demais órgãos da administração direta e indireta; 

XV - Envidar esforços no sentido de democratizar o acesso aos serviços 

públicos disponibilizados na Internet, através da instalação de 

microcomputadores ou terminais de autoatendimento para acesso gratuito, 

em repartições públicas, escolas estaduais, hospitais e outros locais 

públicos; 

XVI - Promover ações com a finalidade de agilizar o processo de 

alfabetização digital da população maranhense, a partir da implantação de 

núcleos de internet comunitária, permanentes e volantes, que ensinem o uso 

de computadores, com foco na utilização da Internet como ferramenta de 

inclusão social; 

XVII - Coordenar as iniciativas voltadas para o atendimento ao cidadão, com 

o objetivo de implementar os serviços presenciais, os serviços 

disponibilizados nos terminais de autoatendimento, os serviços eletrônicos 

acessados via Internet ou os serviços disponíveis em centrais de atendimento 

telefônico, sob uma gestão focada na ótica de integração, de eficiência e de 

racionalização de custos, principalmente no que se refere aos aspectos da 

tecnologia da informação e comunicação; 

XVIII - Testar e homologar os produtos oferecidos pelo mercado na área de 

tecnologia da informação e comunicação, incluindo alternativas de solução 
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envolvendo softwares livres, de forma a elaborar atos normativos que visem 

orientar a aquisição de itens de informática pela administração pública 

estadual; 

XIX - Desenvolver planos de contingência para os ambientes sob a 

responsabilidade de gestão e operação da SEPLAN/SEATI, em particular 

aqueles que envolvam a infraestrutura de comunicação de dados e os 

equipamentos centralizados que dão suporte aos sistemas corporativos do 

Estado do Maranhão. 

Por fim, às unidades Setoriais compete cumprir a normatização exalada pelo CETIC e pela 

SEATI na realização de seus projetos de TIC e elaborar e encaminhar aos órgãos gestores o 

planejamento anual, contemplando investimentos e custeios aos ativos de TIC. 

Em 2011 (Maranhão, 2011) é criada uma nova regulamentação especificamente sobre os 

procedimentos de aquisição de equipamentos, produtos e serviços na área de tecnologia da 

informação, comunicação e inovação. As contratações de componentes físicos, rede e 

infraestrutura, telecomunicação, componentes lógicos e consultoria dos órgãos da 

administração direta e indireta do Estado deverão ser informadas previamente à SEPLAN, com 

a devida justificativa, para que esta os examine e consolide e encaminhe à CETIC, que deverá 

avaliar a aprovar os itens que julgar por bem. O Plano Anual de aquisições assim construído 

deverá ser encaminhado à SEATI, após inclusão na Lei Orçamentária Anual dos recursos 

necessários em dotação específica, conforme estimativas dos órgãos requisitantes. A 

SEATI deverá elaborar os projetos básicos para as contratações aprovadas pelo CETIC e 

encaminhá-los à Comissão Permanente de Licitação para procedimento dos processos 

licitatórios. 

Para consecução de suas atividades a SEATI conta com a seguinte estrutura interna (Maranhão, 

2012): 

1. Unidade de Integração Institucional: 

1.1. Superintendência de Planejamento; 

1.2. Superintendência de Desenvolvimento e Integração; 

1.3. Superintendência de Controle e Avaliação; 

2. Unidade de Tecnologia Governamental: 

2.1. Superintendência de Conectividade e Segurança da Informação; 

2.2. Superintendência de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas; 

2.3. Superintendência de Central de Serviços; 

2.4. Superintendência de Novas Tecnologias; 

3. Unidade de Gestão da Informação: 

3.1. Superintendência de Normalização e Padrões; 

3.2. Superintendência de Implantação de Sistemas; 

3.3. Superintendência de Análise da Informação; 
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Figura 14- Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Maranhão 

 

5.1.11 Mato Grosso 

 

O Sistema Estadual de Informação e de Tecnologia da Informação – SEITI foi instituído através 

da Lei 10.211/2014 (Mato Grosso, 2014b). O SEITI é composto pelo Sistema Estadual de 

Informação – SEI e pelo Sistema Estadual de Tecnologia da Informação – SETI tendo como 

objetivo “potencializar o uso da informação e da TI no cumprimento da missão do Estado com 

os seguintes objetivos específicos”: 

I - Subsidiar com informações necessárias e suficientes o processo de tomada 

de decisão da Administração Pública Estadual; 

II - Disponibilizar informações que possibilitem à Administração Pública 

Estadual o atendimento das necessidades do cidadão; 

III - Possibilitar qualidade e transparência das ações de governo, permitindo 

um melhor controle social;  

IV - Promover a implementação da política de transparência e de acesso à 

informação, de acordo com a Lei Federal nº 12.527/2011 e regulamentação 

estadual própria; 

V - Promover o uso da informação e da TI como instrumento estratégico de 

gestão e modernizador da Administração Pública Estadual; 

VI - Promover a evolução, de forma coordenada, dos assuntos relacionados 

à informação e TI, no âmbito da Administração Pública Estadual, visando à 

melhoria do desempenho das pessoas nos processos da organização;  

VII - promover a cooperação das ações da Administração Pública Estadual 

no intuito de propiciar a inclusão digital; 

VIII - promover o livre intercâmbio de informações e conhecimentos com a 

sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento; 
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IX - Propiciar a melhoria da gestão pública, contribuindo para a produção 

de resultados que promovam a justiça social; e 

X - Coordenar, no âmbito do Governo, as ações do Governo Eletrônico. 

O SEITI é composto pelos seguintes órgãos: 

I. Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação e de Tecnologia da Informação 

COSINT, órgão colegiado de caráter normativo e deliberativo das políticas do SEITI. 

Vinculado à Vice Governadoria, o COSINT é composto pelo próprio Vice-Governador, 

pelo Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, pelo Secretário-

Auditor Geral do Estado, pelo Secretário de Estado de Fazenda, pelo Secretário de 

Estado de Administração e pelo Presidente da CEPROMAT; 

II. Câmara Gerencial de Informação - CGI, órgão colegiado consultivo e de 

assessoramento, subordinado do COSINT, coordenado pela SEPLAN, que tem como 

objetivo propor políticas, normas e padrões ao SEI, emitir pareceres e planejar este 

Sistema. Esta Câmara será formada por representantes dos órgãos da administração 

pública; 

III. Câmara Gerencial de Tecnologia da Informação - CGTI, órgão colegiado consultivo e 

de assessoramento, subordinado ao COSINT, coordenada pela CEPROMAT, que tem 

como objetivo propor políticas, normas e padrões ao SETI, emitir pareceres e planejar 

este Sistema. Esta Câmara é formada pelos representantes dos órgãos da Administração 

Pública Estadual e outros convidados explicitamente sejam do Governo ou da Sociedade 

Civil; 

IV. Outros Órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, 

designados pelo Governador do Estado. 

Compete ao CEPROMAT - Centro de Processamento de Dados do Estado do Mato Grosso: 

I - A gestão estratégica do SETI que visa garantir e disponibilizar a 

informação íntegra, integrada, necessária e suficiente para a tomada de 

decisão e a transparência das ações de governo; 

II - A coordenação das ações de universalização da TI no Estado de Mato 

Grosso; 

III - A gestão estratégica da TI, fomentando o seu uso como instrumento 

modernizador, de transparência e de otimização dos gastos públicos no 

Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; 

IV - A administração da infraestrutura corporativa de TI do Poder Executivo 

do Estado de Mato Grosso. 

V - A normatização e padronização dos assuntos relacionados à gestão da 

TI no âmbito do Poder Executivo Estadual. 

VI - A operação da TI; 
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VII - A segurança da Informação quanto aos aspectos tecnológicos; 

As definições acima estão em consonância com c competência estabelecida para o 

CEPROMAT no Decreto 1.751/2013 (Mato Grosso, 2013), que também determina que as 

“aquisições e contratações corporativas e estratégicas de produtos e serviços na área de TIC... 

... são de responsabilidade exclusiva do CEPROMAT”. Estas aquisições devem estar 

fundamentadas no PATI – Plano Anual de Aquisições de TI, preparado e gerido pelo próprio 

CEPROMAT e aprovado pelo COSINT. O PATI deverá consolidar os Planos Setoriais de 

Tecnologia da Informação – PSTI para a definição das contratações globais.  

Compete à SEPLAN: 

I - A gestão estratégica do SEI, por meio da utilização da informação íntegra, 

integrada, necessária e suficiente para a tomada de decisão e a 

transparência das ações de Governo; 

II - A gestão estratégica da Informação e seus produtos fomentando o seu 

uso como instrumento modernizador, de transparência e de otimização dos 

gastos públicos no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso; 

III - A normatização e padronização dos assuntos relacionados à Gestão da 

Informação no âmbito do Poder Executivo Estadual; 

IV - A normatização e implementação, no âmbito do Poder Executivo 

Estadual, das ações de transparência ativa, de acordo com a Lei Federal nº 

12.527/2011, e regulamentação estadual própria.  

Adicionalmente, compete a Auditoria Geral do Estado a normatização e implementação das 

ações de transparência dentro do âmbito do SEITI e à Secretaria de Estado de Comunicação 

coordenar as ações do Portal Oficial do Estado do Mato Grosso. 

A despeito da inauguração do SEITI na forma descrita acima somente em dezembro de 2014, 

logo antes, em junho do mesmo ano, através do Decreto 2.395 (Mato Grosso, 2014a), foi 

regulamentado o processo unificado de gerenciamento da contratação de serviços do 

CEPROMAT. Até o dia 30 de junho de cada exercício está apresentará à SEPLAN o plano 

anual de prestação de serviços de TI, previamente aprovado pelo COSINT. Este plano deve 

conter a consolidação dos planos de contratação de serviços do CEPROMAT pelos demais 

órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. A SEPLAN deverá então alocar os recursos 

no orçamento anual dos órgãos em benefício ao CEPROMAT, na proporção estabelecido no 

Manual do PTA\LOA. Aqueles serviços custeados pelo tesouro estadual serão alocados 

diretamente ao Centro de Processamento.  
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Figura 15- Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação do Mato Grosso 

 

5.1.12 Mato Grosso do Sul 

 

O Decreto Nº 14.166, DE 27 DE ABRIL DE 2015 (Mato Grosso do Sul, 2015) que dispõe sobre 

a estrutura básica da  Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) ai estabelece a 

Superintendência de Gestão da Informação, que conta com as Coordenadorias de Projetos e 

Sistemas, Suporte e Operação e Atendimento ao Usuário. O artigo 8º do Decreto estabelece 

como sendo da competência da SGI as seguintes atividades 

I - A coordenação, a implantação e a manutenção, prioritariamente e em 

caráter exclusivo, dos serviços referentes à tecnologia da informação, ao 

geoprocessamento e às telecomunicações para a administração direta e 

indireta do Poder Executivo; 

II - O planejamento e a coordenação das atividades relativas à tecnologia de 

informações, no que tange à sistemática, modelos, técnicas e às ferramentas, 

bem como definição e desenvolvimento da configuração física e lógica dos 

sistemas usados ou operados em rede de computadores pela SEFAZ, pelos 

órgãos e pelas entidades do Poder Executivo; 

III - A promoção da infraestrutura tecnológica de comunicação, necessária 

à integração e à operação dos sistemas estruturadores das atividades 

administrativas e operacionais e de comunicação eletrônica oficial, entre os 

órgãos e as entidades da Administração Estadual; 

IV - A execução, prioritariamente e em caráter exclusivo, dos serviços de 

processamento de dados e de tratamento de informações, organizando e 

mantendo disponíveis os dados, as informações e os cadastros estaduais; 

V - A organização, a centralização e a manutenção das bases de dados do 

Estado, incluindo FRONTEIRAS, GIA, SIAFEM, DAP, SGF, CAR e demais 

sistemas informatizados e geoprocessados, bem como a padronização de 

sites oficiais, zelando pela sua segurança, disponibilidade e acessibilidade, 



 

69 

 

 

mediante a implementação de normas de acesso, segurança, certificação 

digital, uso e governança, que se fizerem necessárias; 

VI - o procedimento de estudos e a elaboração da política de equipamentos 

e de rede de computadores, definindo a especificação e as normas técnicas 

pertinentes, bem como acompanhando e/ou executando a sua implementação 

e certificando a execução dos serviços ou dos equipamentos adquiridos, 

respondendo pela gestão da Rede Estadual de Informática e 

Telecomunicação (REIT); 

VII - o estabelecimento de critérios para a aquisição de equipamentos e 

serviços, nas áreas de tecnologia da informação, geoprocessamento e 

telecomunicações, visando a garantir, de forma plena, o atendimento das 

reais necessidades, acompanhando e gerenciando o fornecimento efetivo dos 

equipamentos e serviços adquiridos, certificando-se de que eles atendam às 

políticas, especificações e às normas técnicas estabelecidas; 

VIII - a execução exclusiva, diretamente ou por terceiros regularmente 

contratados, dos serviços de transcrição de dados, desenvolvimento e 

manutenção de sistemas, redes de dados, telecomunicações, publicação de 

sites oficiais, equipamentos e demais instalações da REIT, zelando pela 

conservação do patrimônio informacional do Estado e pela sua correta 

utilização; 

IX - A coordenação e o desenvolvimento dos programas de capacitação 

profissional em tecnologia da informação, geoprocessamento e 

telecomunicação, zelando por seu conteúdo programático e metodológico, 

garantindo a sua adequação às necessidades existentes, proporcionando a 

permanente atualização tecnológica dos profissionais do Sistema de Gestão 

da Informação, e dos demais servidores dos órgãos e das entidades da 

Administração direta e indireta; 

X - A gestão do Sistema Estadual de Geoprocessamento. 

Como vemos desta forma a SGI é ela própria o órgão responsável pela normatização da política 

de TI, pela definição das estratégias de TI, para operação dos sistemas e demais ativos de TI, 

centralizando inclusive a contratação de terceiros e a capacitação de profissionais. 

5.1.13 Minas Gerais 

 

O Decreto 46.765 de 26 de maio de 2015 (Minas Gerais, 2015) instituiu a política de 

Governança da Tecnologia da Informação e Comunicação no Governo do Estado de Minas 

Gerais e criou o comitê de Gestão Estratégica e o Comitê Executivo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Estadual.  A Política de TIC 

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais ficou estabelecida sobre as seguintes diretrizes 

gerais: 
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I – O planejamento e o controle das ações de TIC; 

II – A racionalização na utilização de recursos de TIC; 

III – A integração e a interoperabilidade de seus serviços, processos e 

aplicações; 

IV – A padronização técnica de seus serviços, processos, aplicações e dados; 

V – A utilização de recursos de TIC para assegurar a transparência das 

ações governamentais. 

E as seguintes diretrizes específicas: 

I – A prospecção de novas tecnologias, a adoção de padrões técnicos de TIC 

e plataformas tecnológicas de hardware e software adequadas para a 

prestação de serviços públicos, bem como a interação e integração com 

universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias 

e padrões técnicos de TIC; 

II – Quanto à infraestrutura de TIC: 

a) o planejamento, o controle e a execução centralizada de serviços de redes 

e telecomunicações, com padrões interoperáveis para a comunicação de 

todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, cobrindo 

todos os municípios e atendendo a todas as suas instalações; 

b) o planejamento e o controle centralizado de Data Centers; 

III – quanto a aplicações e arquitetura de TIC: 

a) a interoperabilidade das aplicações quanto à padronização, à integridade, 

à consistência e a confiabilidade de seus dados, componentes, classes e 

objetos, utilizando, para tanto, modelos de arquitetura de TIC; 

b) a implementação de um modelo integrado de processos e dados para 

suporte às ações governamentais comuns a todos os seus órgãos e entidades; 

c) a adoção de um modelo de referência para a aquisição de aplicações de 

TIC; 

d) a centralização do planejamento e do controle das aplicações 

corporativas; 

IV – a definição de 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; 

V – quanto ao orçamento de TIC: 
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a) a padronização, para fins orçamentários, dos elementos de despesa 

relativos à TIC; 

b) a obrigatoriedade de estimativas de investimento, bem como seu custo 

anual de operação e manutenção para todo projeto de TIC; 

c) a análise técnica prévia 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; 

d) a restrição para a realização de dispêndios em TIC que resultem na 

duplicação parcial ou total de serviços e aplicações já existentes e 

disponíveis; 

VI – quanto a compras e contratos: 

a) a padronização de procedimentos para a aquisição de bens e serviços e 

para a gestão de contratos de TIC; 

b) a 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; 

VII – a institucionalização dos processos decisórios de Governança de TIC 

para garantir a coordenação de ações de TIC e a atualização das políticas; 

VIII – a preparação 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; 

O Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Executivo do Estado de 

Minas Gerais é formado pelos seguintes entes: 

1. Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo 

do Estado de Minas Gerais – CGTIC, define e coordena as ações e a utilização dos 

recursos de TIC, este é um órgão colegiado subordinado ao Colegiado de Planejamento 

e Gestão Estratégica – CPGE. O CGTIC é composto pelos Secretários de Estado de 

Planejamento e Gestão, que o preside, de Governo, da Casa Civil e Relações 

Institucionais, da Fazenda, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de Saúde, de 

Educação, de Defesa Social e pelo Presidente da PRODEMGE, que exercerá a 

coordenação técnica do Comitê. 

2. Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado 

de Minas Gerais – CETIC, com o “objetivo de prestar apoio técnico e viabilizar a 

implantação das políticas e diretrizes definidas pelo CGTIC”.  O CETIG deverá possuir 

representantes nomeados dos seguintes órgãos: Secretarias de Estado de Planejamento 

e Gestão, de Governo, da Casa Civil e Relações Institucionais, da Fazenda, de Ciência, 
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Tecnologia e Ensino Superior, de Saúde, de Educação, de Defesa Social e da 

PRODEMGE, que exercerá sua coordenação técnica.  

3. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a quem caberá a promoção da 

Governança de TI do Poder Executivo Estadual. 

4. PRODEMGE, a quem caberá “promover, em consonância com a SEPLAG, o apoio 

técnico e operacional para Governança de TIC no Estado”. 

São as atribuições do CGTIC os direcionamentos do nível estratégico da governança de TIC: 

I – estabelecer as diretrizes estratégicas de planejamento, organização e 

execução das atividades e recursos de tecnologia da informação e 

comunicação; 

II – coordenar a elaboração e a revisão das políticas de tecnologias da 

informação e comunicação; 

III – orientar o planejamento da evolução de tecnologia da informação e 

comunicação, em termos de sua arquitetura tecnológica e informacional, por 

meio da elaboração e aprovação de planos diretores de tecnologia da 

informação e comunicação; 

IV – estabelecer as normas gerais relativas às aquisições, contratações e à 

utilização de tecnologia da informação e comunicação; 

V – aprovar os planos gerais de TIC dos órgãos e entidades que compõem a 

Administração Pública Estadual; 

VI – aprovar as aquisições de bens e serviços cujos valores sejam superiores 

ao limite de referência estipulado por deliberação do comitê; 

VII – exercer outras atividades correlatas. 

E ao CETIC as atividades táticas e de assessoria técnica: 

I – prestar assessoramento técnico ao CGTIC; 

II – orientar e coordenar os processos de planejamento geral e setorial de 

TIC nos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Estadual; 

III – analisar e propor diretrizes, normas, padrões e orientações relativos ao 

uso de tecnologias da informação e comunicação e apoiar a sua 

institucionalização; 

IV – 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; 
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V – apoiar o CGTIC na coordenação da aplicação de recursos 

orçamentários e financeiros destinados ao desenvolvimento de tecnologias 

da informação e comunicação; 

VI – analisar o conjunto de propostas de uso de recursos de TIC e submetê-

las à aprovação do CGTIC; 

VII – instituir grupos de trabalho que poderão ser compostos por outros 

representantes; 

VIII – aprovar as aquisições de bens e serviços cujos valores sejam 

superiores ao limite de referência estipulado por deliberação do comitê; 

IX – exercer outras atividades correlatas. 

À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão cabe as atividades de coordenação do 

processo de planejamento, de atuação como secretaria executiva do CGTIC e do CETIC e de 

publitização aos demais órgãos e entidades das liberações do CGTIC e do CETIC. A Resolução 

SEPLAG N° 29 de 14 de julho de 2015 (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de 

Minas Gerais, 2015) estabelece que também são suas funções no papel de Secretaria Executiva 

do CGTIC e de CETIC: 

I – prestar apoio administrativo ao CGTIC e operacionalizar as funções da 

CETIC; 

II – receber e encaminhar a análise, seleção, priorização e aprovação das 

propostas de projetos, aquisição de equipamentos de hardware e software, 

de aquisição de serviços de consultoria e prestação de serviços e de outras 

demandas de TIC, dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta 

do Poder Executivo, conforme critérios definidos pelo CETIC; 

III – submeter, para aprovação pelo CETIC, o conjunto de demandas de 

projetos de TIC devidamente analisado; 

IV – submeter, para aprovação pelo CGTIC, o conjunto de demandas de 

projetos de TIC indicado pelo CETIC; 

V – dar ciência aos órgãos e unidades envolvidas sobre as deliberações do 

CGTIC para as demandas apresentadas e prestar informações sempre que 

solicitado; 

VI – monitorar, controlar e divulgar o desempenho do portfólio de projetos 

e investimentos de TIC, por meio de indicadores; promover a atualização das 

informações relativas aos projetos de TIC; 

VII – promover a atualização das informações relativas aos projetos de TIC; 

VIII – acompanhar a execução financeira do portfólio de projetos de TIC; 
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IX – assegurar o alinhamento estratégico dos projetos e a aplicação dos 

investimentos em tecnologias da informação e comunicação em consonância 

aos objetivos e as diretrizes da Política de TIC da Administração Pública 

Estadual; 

X – apoiar a institucionalização de normas e padrões de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Estadual. 

Para realização dessas atividades a SEPLAG conta com a Superintendência Central de 

Governança Eletrônica, por sua vez, formada pelas Diretorias Centrais de Gestão dos Canais 

de Atendimento Eletrônico, Gestão de Recursos de TIC e de Governança de TIC.  

A PRODEMGE - Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, pessoa 

jurídica de Direito Privado, foi criada em 1972 (Minas Gerais, 1972) e hoje possui legalmente 

os seguintes objetivos: 

I - executar, em caráter privativo, por processos-mecânicos, eletromecânicos 

ou eletrônicos, serviços de processamento de dados e tratamento de 

informações para os órgãos da administração direta e indireta; 

II - executar, mediante convênios ou contratos, serviços de processamento 

de dados para órgãos ou entidades da União e dos Municípios; 

III - prestar assistência técnica aos órgãos da administração pública em 

geral; 

IV - exercer as funções de órgão central do Sistema Estadual de Reforma 

Administrativa, tal como definido no Decreto nº 14.359, de 3 de março de 

l972. 

V - prestar a pessoa física ou jurídica de direito privado serviços de 

informática necessários para tornar disponíveis: 

a) bases de dados, públicas ou privadas, que estejam sob sua guarda, ou que 

por ela transitem, mediante autorização do órgão proprietário; 

b) serviços de computação, em caráter emergencial, em caso de falha ou de 

falta de condições de operação dos recursos computadorizados dessas 

empresas. 

Por fim é relevante ressaltar que pelo Decreto nº 46.751, de 08 de maio de 2015, Art. 34, III, g, 

o CGTIC deverá se manifestar quanto à contratação, renovação ou alteração de contratações 

envolvendo bens e serviços referentes a Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, antes 

que a Câmara de Orçamento e Finanças autorize gastos dos órgãos da Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo do Estado. 
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Figura 16- Sistema de Tecnologia da Informação de Minas Gerais 

5.1.14 Pará 

 

Através da Lei 5.460 de 25 de maio de 1988 (Pará, 1988) a PRODEPA - Empresa de Tecnologia 

da Informação e Comunicação do Estado do Pará foi transformada em empresa pública e fica 

autorizada a instalar, conforme sua conveniência, núcleos setoriais nos órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Estado. Ela está responsável por “planejar, programar e 

executar, prioritariamente para a Administração Pública Estadual, as atividades de 

processamento eletrônico de dados e microfilmagens”. Todos os órgãos da Administração 

Pública estão vedados de contração de serviços e equipamentos de TI, caso a PRODEPA não 

disponha de recursos para atender às necessidades de algum dos órgãos, estes poderão contratar 

empresas terceiras somente através da PRODEPA que “estabelecerá as normas gerais, 

acompanhará e controlará a execução de tais serviços”. Cabendo a ela ainda opinar 

tecnicamente antes de qualquer contratação desta natureza.  

O Estatuto Social da PRODEPA (PRODEPA - Processamento de Dados do Estado do Pará, 

2012a) ainda estabelece as seguintes atividades: 

I - Prestar e prover serviços de telecomunicações por fio e sem fio.  Estes 

serviços incluem: 

 Serviços de comunicação e multimídia – SCM que possibilitem a 

oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de 

informações multimídias utilizando quaisquer meios; 

 Acesso à Internet; 

 Voz sobre protocolo internet (VOIP); 

 Serviços de telefonia fixa comutada (STFC); 

 Serviços de Rede de transportes de telecomunicações – SRTT, 

destinados a transportar sinais de voz, dados ou forma de sinais de 

telecomunicações entre pontos fixos, tais como: serviços por linha 
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dedicada, serviços de rede comutada por pacote, serviços de rede 

comutada por circuito. 

II. Elaborar Planos Estaduais de Informática e Microfilmagem, em 

consonância com a Política Estadual de Informática e Microfilmagem; 

III. Executar por processos eletrônicos ou micrográficos, em equipamento 

próprio ou locado, ou ainda mediante a contratação de serviços de terceiros, 

o processamento e a microfilmagem de informações para os órgãos da 

Administração Pública Estadual; 

IV. Estabelecer normas, padrões e medidas aplicáveis a Administração 

Pública Estadual na sua área de competência, inclusive em relação à 

descentralização da informática; 

V. Prestar serviços técnicos de telecomunicações, processamento de dados e 

microfilmagem de documentos a órgãos ou entidades da Administração 

Federal, Estadual e Municipal e entidades de direito privado; 

VI. Comprar, alienar, alugar ou alocar equipamentos de telecomunicações, 

processamento e microfilmagem de documentos no âmbito da Administração 

Pública Estadual. 

VII. Assessorar, em sua área de atuação, os órgãos ou entidades da 

Administração Pública Estadual e entidades de natureza privada com os 

quais mantenha acordos, convênios ou contratos; 

VIII. Propor diretrizes gerais para a Política Estadual de telecomunicações, 

Informática e Microfilmagem; 

IX. Promover a formação e especialização de pessoal no campo de sua 

atuação; 

X. Celebrar acordos, convênios e contratos com entidades públicas ou 

privadas, nacionais e estrangeiras, visando o desenvolvimento da área de 

telecomunicações e informática; e 

XI. Praticar quaisquer outras atividades correlatas às mencionadas nos itens 

anteriores e que, direta ou indiretamente, sejam necessárias à realização das 

suas finalidades 

O Regimento Geral da PRODEPA (PRODEPA - Processamento de Dados do Estado do Pará, 

2012b) estabelece que ela “integra o sistema estadual de tecnologia da informação e da 

comunicação como órgão central, tendo atribuições de coordenar, integrar e executar as 

políticas públicas de tecnologia da informação e comunicação”, focando sua ação no “cenário 

estratégico e tático dos processos corporativos da tecnologia da informação e comunicação no 

âmbito do Estado do Pará”, abrangendo: 
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 A inovação e criatividade nos produtos e serviços; 

 A elevação da produtividade, eficiência e qualidade; 

 A promoção da Inclusão Digital; 

 O fortalecimento da atuação da empresa no âmbito da 

responsabilidade social; 

 A indução ao controle social; 

 A proposição e a consolidação das políticas públicas de Tecnologia 

da Informação e Comunicação - TIC para o Estado do Pará; 

 A promoção, a integração e a interoperabilidade dos sistemas de 

informação; 

 O incentivo e desenvolvimento de soluções baseadas em software 

livre; 

 A aquisição de conhecimento e aperfeiçoamento do processo 

decisório; 

 A motivação e desenvolvimento de seus colaboradores. 

 

Figura 17- Sistema de Tecnologia da Informação do Pará 

 

5.1.15 Paraíba 

 

A CODATA – Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, criada através da Lei 3.863 

de 28 de outubro de 1976 (Paraíba, 1976), está autorizada a atender Fundações, órgãos da 

Administração Direta e Indireta, podendo o atendimento ser realizado por terceiros quando a 

CODATA não tiver condições de fazê-lo. A lei cria o Conselho Superior de Informática do 

Estado da Paraíba - CONSIP, como órgão normativo responsável por definir políticas e 

estratégias de TI no Estado.  

Órgãos da Administração 
Direta, Indireta, Autárquica e 

Funcional

Núcleos Setoriais 
de TI

PRODEPA – Processamento de 
Dados do Pará

Secretaria de Estado de 
Administração

Fornecedores 
Externos
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Lei complementar 8.186 de 16 de março de 2007, determina que a Secretaria de Estado de 

Administração é a responsável por “gerenciar as atividades de informática da administração 

pública estadual: planejamento corporativo, integração entre sistemas de informação, serviços 

de processamento eletrônico, guarda de dados e assessoramento técnico, alinhados ao Plano 

Diretor de Informação do Estado”. O diploma também determina que todos os órgãos da 

Administração Direta deverão ter dento das Gerencias de Áreas Instrumentais uma Gerência de 

TI. O Sistema de Tecnologia da Informação, vinculado à CODATA, será responsável pelas 

atividades de planejamento e orçamento, de finanças, de administração e de controle interno, 

de forma centralizada, da área de Tecnologia da Informação. As Gerências de TI se subordinam 

ao respectivo órgão, mas devem respeitar as normas e resoluções da Gerencia Executiva do 

Sistema de Tecnologia da Informação.  

 

Figura 18- Sistema Estadual de Tecnologia da Informação da Paraíba 

 

5.1.16 Paraná 
 

O decreto 7874  29 de Julho de 2010, depois alterado pelo Decreto 8545 de 17/07/2013 

vinculou a CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná à 

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos e também criou o Conselho Estadual de 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações - COSIT como órgão colegiado, consultivo, 

normativo, deliberativo e fiscalizador. A finalidade do COSIT é “coordenar a utilização das 

tecnologias da informação e telecomunicações no âmbito da Administração Pública do Poder 

Executivo Estadual”. É composto pelos Secretários de Estado de Assuntos Estratégicos, que o 

preside, de Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda, da Administração e Previdência, 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pelo Chefe da Casa Civil e pelo Secretário de 

Controle Interno. 

O COSIT é composto pelo Secretário de Estado de Assuntos Estratégicos, na função de 

Presidente; pelo Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral – SEPL; pelo 

Chefe da Casa Civil; pelo Secretário de Estado da Fazenda, pelo Secretário de Estado da 

Administração e da Previdência; pelo Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior; e pelo  Secretário do Controle Interno. Qualquer contratação na área de TIC depende 

da deliberação do Conselho. 
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O COSIT tem a sua disposição uma A Secretaria Executiva do Conselho formada por até seis 

membros, selecionados dentre os funcionários da CELEPAR. A Secretaria Executiva terá as 

seguintes atribuições: 

I. A execução de serviços de apoio técnico e administrativo de natureza 

executiva, necessários aos objetivos do COSIT;  

II. A análise de processos de aquisição, contratação, transferências, 

doações e locação de bens e serviços da área das Tecnologias da 

Informação e Telecomunicações, emitindo parecer quanto à sua 

conformidade e propondo encaminhamento;  

III. A análise de processo, que por motivo de serviço, exija a necessidade 

de acesso aos sites da Internet bloqueados dentro da rede corporativa 

do Estado e nas redes locais, emitindo parecer quanto à sua 

conformidade e propondo encaminhamento;  

IV. A interação com os órgãos emitentes dos processos para obtenção de 

esclarecimentos, realização de ajustes e complementação de 

informação;  

V. A identificação e busca de apoio técnico de outros órgãos da 

Administração Estadual, quando necessário, para a realização de 

análises e pareceres sobre processos apresentados ao COSIT;  

VI. A prestação de apoio técnico e administrativo nas reuniões plenárias 

do Conselho, inclusive com a responsabilidade de elaboração das 

atas;  

VII. A manutenção de registros e indicadores das deliberações emanadas 

do COSIT;  

VIII. O desempenho de outras atividades correlatas. 

 

O COSIT pode criar grupos temáticos para elaboração de propostas normativas ou 

metodológicas que serão coordenados por eles e terão as seguintes atribuições: 

I. A manutenção da coerência de conjunto com normas e padrões 

técnicos existentes;  

II. A observação das normas e padrões técnicos nacionais e 

internacionais;  

III. A observação de aspectos de perenidade e evolução em suas 

propostas de regulamentação técnica;  
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IV. A identificação de processos, formas de implementação, mecanismos 

de validação, de auditoria e de verificação, sempre que possível. 

Além dos órgãos citados, fazem parte do sistema de TI os Núcleos de Informática e Informações 

– NII que fazem parte das Secretarias de Estado e que devem promover a informatização do 

seu órgão e coordenar o processo nos órgãos vinculados, respeitando a Política de TI do Paraná. 

As entidades da Administração Indireta deverão contar com assessorias que realizem as 

atividades de TIC, respeitando a coordenação técnica dos NIIs. Detalhadamente cabe aos NIIs:  

I. A divulgação e conscientização da aplicação da Política de Governo 

para as áreas de Tecnologias da Informação e Telecomunicações;  

II. A conscientização da necessidade de integração, de intercâmbio de 

experiências, de projetos cooperados, de ações compartilhadas e 

parcerias em ações de interesse multiinstitucionais, objetivando a 

racionalização na utilização das Tecnologias da Informação e 

Telecomunicações;  

III. A identificação das necessidades e oportunidades de atendimento às 

demandas da Secretaria de Estado a que pertence, nas áreas de 

Tecnologia da Informação e Telecomunicações;  

IV. A proposição de incorporação de novos métodos de trabalho, através 

da adoção das Tecnologias da Informação e Telecomunicações;  

V. A elaboração dos projetos da área de Tecnologias da Informação e 

Telecomunicações, de acordo com as diretrizes, normas, padrões e 

metodologia estabelecidas pelo Conselho Estadual de Tecnologia da 

Informação e Telecomunicações;  

VI. A elaboração e consolidação do Plano de Ação para a área das 

Tecnologias da Informação e Telecomunicações, no âmbito da 

respectiva Secretaria de Estado e suas vinculadas; e  

VII. A execução de outras atividades correlatas. 

 

Estatuto CELEPAR (Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - CELEPAR, 2015), 

lhe confere os seguintes objetivos: 

I. Prover soluções de inteligência de gestão com uso de tecnologia da 

informação e comunicação  TIC; 

II. Prestar serviços e disponibilizar recursos objetivando a administração, 

transmissão de dados e informação e telecomunicações, de interesse público, 

utilizando-se da tecnologia da informação e comunicação  TIC;  

III. Realizar serviços de impressão de segurança e de papel moeda. 
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Parágrafo primeiro  Para o cumprimento de seus objetivos sociais a 

Celepar poderá: 

I. Disseminar a Tecnologia da Informação e Comunicação  TIC como 

meio para a prestação dos serviços públicos ao cidadão; 

II. Desenvolver nas áreas de TIC atividades inovadoras e de efeitos 

multiplicativos para difusão dos benefícios do seu uso; 

III. Prestar serviços de consultoria, auditoria e desenvolvimento de 

novos sistemas na área de TIC; 

IV. Viabilizar a utilização de novas tecnologias na área de TIC, 

buscando maximização de resultados em relação aos recursos 

empregados; 

V. Prestar serviços de manutenção, locação e instalação de programas 

e de equipamentos de TIC; 

VI. Prestar serviços e consultoria que tenham como finalidade o 

planejamento estratégico e tecnológico de Gestão Governamental, 

visando o desenvolvimento institucional de órgãos e entidades; 

VII. Promover programas de capacitação e desenvolvimento nas áreas 

de TIC; 

VIII. Elaborar projetos de modernização, por meio de TIC, dos órgãos 

da administração, bem como da iniciativa privada, visando o 

aprimoramento ou inovação nos serviços; 

IX. Prestar serviços especializados em comunicação de voz, dados e 

vídeo; 

X.  Integrar, entre outros componentes, recursos metodológicos e/ou 

tecnológicos, próprios ou não, visando a disponibilização de soluções 

integradas de TIC; 

XI. Atuar como gestora de soluções integradas de TIC para a 

administração pública, desenvolvidas interna ou externamente.  

A CELEPAR conta ainda com a Divisão de Gestão de Núcleos Regionais (DINUC) que 

coordena os escritórios da Companhia espalhados pelo território do Estado. Ela tem por 

objetivos “coordenar, técnica e administrativamente, a atuação dos escritórios regionais da 

Celepar junto à estrutura de Governo do Estado do Paraná no que se refere à gestão de 

ambientes distribuídos sob demanda”. 
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Figura 19- Sistema de Tecnologia da Informação do Paraná 

 

5.1.17 Rio de Janeiro 

 

O Sistema Estadual de Tecnologia da Informação - SETI foi criado pelo Decreto nº 26.995 de 

18 de agosto de 2000 (Rio de Janeiro, 2000) e é composto, conforme este, “pelo conjunto de 

recursos humanos, tecnológicos e de equipamentos voltados para o estabelecimento e 

implementação de políticas para a informação pública”, a saber: 

I. As assessorias de informática ou correlatos dos órgãos e entidades da 

administração pública estadual direta e indireta; 

II. Os órgãos e entes estaduais relevantes para o setor; 

III. As empresas credenciadas de serviços e equipamentos, no âmbito da 

administração estadual; 

IV. As normas, os padrões e a documentação a serem usados no Sistema. ” 

O mesmo Decreto cria a figura do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação – CONSETI 

e define suas atribuições, seus integrantes e regras de funcionamento. São responsabilidades do 

CONSETI, a época: 

I. Estabelecer normas de funcionamento do Sistema Estadual da Informação 

Pública; 

II. Atuar como fórum permanente e de discussão para o estabelecimento de 

políticas, estratégias e objetivos para a tecnologia da informação do Estado; 

III. Supervisionar as atividades de informática, orientando, coordenando e 

controlando a implementação de sistemas afins; 
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IV. Promover a integração e racionalização dos processos e meios que 

contribuam para implementação da política de Governo na área de 

tecnologia da informação; 

V. Incentivar a capacitação tecnológica instada no Estado através do 

relacionamento com Universidades, Institutos de Pesquisa e Empresas. 

Em 30 de janeiro de 2003, através do Decreto nº 32.716 (Rio de Janeiro, 2003a) foi instituído 

o “Modelo de Gestão de Tecnologia de Informação”, sendo este alterado posteriormente pelos 

Decretos nº 32.766, de 11 de fevereiro de 2003 (Rio de Janeiro, 2003b) e nº 40.709 de 10 de 

abril de 2007 (Rio de Janeiro, 2007a). 

Segundo o Decreto 40.709/2007, o Modelo de Gestão de Tecnologia de Informação, “tem a 

finalidade de atribuir as competências e as responsabilidades dos seus agentes componentes, 

de forma a garantir ações integradas no âmbito do Sistema Estadual de Tecnologia da 

Informação”. Para que se alcance esta finalidade o Modelo de Gestão estabelece as seguintes 

categorias de “órgãos agentes”: 

1. Órgão Normativo: Conselho Estadual de Tecnologia da Informação – CONSETI, 

formado pelos seguintes membros: Governador do Estado do Rio de Janeiro, que o 

preside, Secretário de Estado da Casa Civil, Secretário de Estado de Ciência e 

Tecnologia, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Secretário de Estado de 

Governo, Secretário de Estado de Fazenda, Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Secretário de Estado de Educação, Secretário 

de Estado de Saúde e Defesa Civil, Secretário de Estado de Segurança, Presidente do 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - 

PRODERJ. Será designado um Comitê Executivo, com representantes das Secretarias 

de Estado da Casa Civil, de Estado de Ciência e Tecnologia, de Estado de Planejamento 

e Gestão e de Estado de Fazenda e pelo PRODERJ. 

2. Órgão Gestor: Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio 

de Janeiro – PRODERJ 

3. Órgãos Setoriais: Assessorias de Informática, ou setores equivalentes, de todos os 

Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro. 

São atribuições do CONSETI: 

I - Estabelecer a Política de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, com base nas diretrizes e orientações 

técnicas propostas pelo PRODERJ, na qualidade de órgão gestor; 

II - Estabelecer as prioridades de alocação de recursos orçamentários para 

os investimentos e as despesas de custeios referentes aos projetos do 

Governo do Estado na área de tecnologia da informação e comunicação; 

III - Instituir atos normativos, na forma de Deliberações, voltados para os 

aspectos relativos 
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a) Integração das bases de dados geridas pelos órgãos da administração 

direta e indireta estadual; 

b) Interconexão das sub-redes componentes da Rede Governo; 

c) Segurança das informações sob responsabilidade da administração 

estadual; 

d) Contratações consideradas corporativas de itens relacionados à 

tecnologia da informação e comunicação; 

e) Adoção de padrões, no âmbito do Governo do Estado, concernentes a 

equipamentos de informática e de comunicação de dados, sistemas 

operacionais, de banco de dados, de rede e de segurança e aplicativos de 

automação de escritórios; 

f) Disponibilização de serviços na Internet, de forma a serem incorporados, 

numa visão integrada, ao governo eletrônico do Estado do Rio de Janeiro; 

g) Emprego da tecnologia de ensino à distância, via Internet, pelos órgãos 

da administração direta e indireta; 

h) Treinamento, qualificação e aprimoramento contínuo dos recursos 

humanos do Governo do Estado, envolvidos com a tecnologia da informação 

e comunicação; 

i) Utilização de softwares livres pela administração pública estadual; 

j) Uso de informações geo-referenciadas para apoiar o planejamento e o 

monitoramento das ações públicas no Estado do Rio de Janeiro; 

k) Atualização sistemática de um banco de dados com informações de todos 

os programas e projetos planejados e em desenvolvimento, relacionados à 

tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da administração 

estadual; 

l) Outros temas considerados relevantes para a padronização, a integração 

ou a economia de recursos para o Governo do Estado na área de tecnologia 

da informação e comunicação. 

IV - Constituir Conselhos Temáticos, integrados por representantes de 

órgãos da administração direta e indireta estadual e, quando for o caso, por 

representantes de instituições de ensino e pesquisa, da iniciativa privada e 

da sociedade civil em geral, com a finalidade de subsidiar o PRODERJ na 

elaboração de propostas relativas à Política de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Governo do Estado e a atos normativos a serem aprovados 

pelo CONSETI; 
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V - Constituir Comitês Técnicos, integrados por representantes do 

PRODERJ e, quando for o caso, por representantes de outros órgãos da 

administração estadual, com o objetivo específico de acompanhar, orientar 

e validar a efetiva implementação, no âmbito do Governo do Estado, das 

Deliberações do CONSETI. 

São as atribuições do PRODERJ: 

I - Propor ao CONSETI diretrizes e orientações técnicas para o 

estabelecimento da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro; 

II - Sugerir ao CONSETI prioridades para alocação de recursos 

orçamentários relacionados aos investimentos e às despesas de custeios em 

tecnologia da informação e comunicação, no âmbito do governo estadual; 

III - Propor os atos normativos a que se refere o inciso III do artigo 4º deste 

Decreto; 

IV - Participar, sempre que indicado, da Coordenação dos Conselhos 

Temáticos e dos Comitês Técnicos; 

V - Implementar, sediar, manter e operar as bases de dados corporativas, 

resultantes da integração dos bancos de dados alimentados e geridos pelos 

órgãos da administração direta e indireta estadual, com a finalidade de 

fornecer informações estratégicas para subsidiar a Governadoria do Estado 

no planejamento e execução das políticas públicas; 

VI - Promover a criação e a gestão de bases de dados com o inventário 

permanente dos equipamentos de informática e de comunicação de dados, 

das licenças de software, dos contratos de manutenção e de terceirização de 

equipamentos, dos contratos de desenvolvimento e manutenção de softwares 

dos órgãos da administração direta e indireta do Estado, englobando o 

quantitativo e o perfil do pessoal alocado em suas Assessorias de 

Informática, ou em setores equivalentes; 

VII - Administrar, manter e operar a infraestrutura de comunicações, 

representada pela Rede Governo, incluindo os equipamentos centralizados, 

como os servidores corporativos, além de planejar e coordenar a 

implantação de uma solução de rede multisserviço que suporte tráfego 

integrado de voz, dados e imagens, para as diversas demandas de 

comunicações, inclusive telefonia, no âmbito do governo estadual; 

VIII - Administrar, manter e operar a “autoridade certificadora” do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, promovendo a adoção, pelos órgãos 

da administração direta e indireta, de certificados digitais, além de outros 

mecanismos e procedimentos relacionados à segurança da informação, com 
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vistas a preservar a integridade, a confidencialidade e a privacidade dos 

dados sob a guarda e responsabilidade do governo estadual; 

IX - Conceber, implementar e administrar um sistema para acompanhamento 

dos programas e projetos relacionados à tecnologia da informação e 

comunicação, que forneça, ao CONSETI, informações voltadas para a 

gestão integrada das ações, previstas e em curso, nos órgãos da 

administração direta e indireta do Estado; 

X - Consolidar e expandir o governo eletrônico do Estado do Rio de Janeiro, 

coordenando a implementação e a disponibilização de novos serviços 

eletrônicos à população, via Internet, numa visão integrada e sistêmica, 

junto aos demais órgãos da administração estadual; 

XI - Firmar contratos corporativos para os principais itens relativos à 

tecnologia da informação e comunicação, englobando licenças de software 

de uso geral (sistemas operacionais, de banco de dados, de automação de 

escritórios, de segurança e de rede), linhas de comunicação de dados, 

estações de trabalho, servidores e terminais de autoatendimento para acesso 

à Internet, tendo como objetivo a obtenção de ganhos de economia de escala 

para o Estado, além dos benefícios intrínsecos de padronização e 

integração; 

XII - Incentivar uma maior qualificação dos recursos humanos do Governo 

do Estado, envolvidos com a tecnologia da informação e comunicação, 

divulgando a realização de eventos, cursos e seminários voltados para o 

setor, e coordenando ações direcionadas para o treinamento e o 

aprimoramento contínuo do pessoal alocado nas assessorias de informática, 

ou setores equivalentes, das secretarias e demais órgãos da administração 

direta e indireta; 

XIII - Envidar esforços no sentido da democratização do acesso aos serviços 

públicos disponibilizados na Internet, através da instalação de 

microcomputadores ou terminais de autoatendimento para acesso gratuito, 

em repartições públicas, escolas estaduais, hospitais e outros locais de fácil 

acesso; 

XIV - Promover ações com a finalidade de agilizar o processo de 

alfabetização digital da população fluminense, a partir da implantação de 

núcleos de internet comunitária, permanentes e volantes, que ensinem o uso 

de computadores, com foco na utilização da Internet como ferramenta de 

inclusão social; 

XV - Coordenar as iniciativas, no âmbito do Governo do Estado, voltadas 

para o atendimento ao cidadão, com o objetivo de implementar os serviços 

presenciais, os serviços disponibilizados nos terminais de autoatendimento, 
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os serviços eletrônicos acessados via Internet ou os serviços disponíveis em 

centrais de atendimento telefônico, sob uma gestão focada na ótica de 

integração, de eficiência e de racionalização de custos, principalmente no 

que se refere aos aspectos da tecnologia da informação e comunicação; 

XVI - Testar e homologar os produtos oferecidos pelo mercado na área de 

tecnologia da informação e comunicação, incluindo alternativas de solução 

envolvendo softwares livres, de forma a subsidiar o CONSETI na aprovação 

de Deliberações que visem orientar a aquisição de itens de informática pela 

administração pública estadual; 

XVII - Desenvolver planos de contingência para os ambientes sob a 

responsabilidade de gestão e operação do PRODERJ, em particular aqueles 

que envolvam a infraestrutura de comunicação de dados e os equipamentos 

centralizados que dão suporte aos sistemas corporativos do Governo do 

Estado. 

Aos órgãos Setoriais, ou sejam as assessorias de TIC ou equivalentes de toda Administração 

Pública Direta e Indireta do ERJ, que são consideradas coordenadas tecnicamente pelo 

PRODERJ, mas sem prejuízo da subordinação administrativa, cabe: 

I - Cumprir as diretrizes e orientações técnicas estabelecidas, pelo 

CONSETI, em termos de Política de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro; 

II - Encaminhar ao CONSETI o seu planejamento anual de investimentos e 

despesas de custeios em tecnologia da informação e comunicação; 

III - Cumprir as Deliberações do CONSETI; 

IV - Alocar, quando solicitado pelo CONSETI, representantes para 

participar dos Conselhos Temáticos e dos Comitês Técnicos; 

V - Fornecer ao PRODERJ, na periodicidade e com o grau de confiabilidade 

requeridos, as informações armazenadas nos bancos de dados sob a sua 

gestão, objetivando a criação de bases de dados integradas, com 

informações estratégicas para subsidiar o Governo do Estado no 

planejamento e execução das políticas públicas; 

VI - Alimentar, com a periodicidade requerida, as bases de dados operadas 

pelo PRODERJ com o inventário permanente dos equipamentos de 

informática e de comunicação de dados, das licenças de software, dos 

contratos de manutenção e de terceirização de equipamentos, dos contratos 

de desenvolvimento e manutenção de softwares dos órgãos da administração 

direta e indireta do Estado, englobando o quantitativo e o perfil do pessoal 

alocado em suas Assessorias de Informática, ou em setores com 

funcionalidades equivalentes; 
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VII - Fornecer os meios para facilitar a interconexão da subrede de 

comunicação que, eventualmente, opere e administre, inclusive telefonia, à 

infraestrutura de comunicações da Rede Governo; 

VIII - Implementar e monitorar permanentemente os mecanismos e 

procedimentos relacionados à segurança das informações, com o intuito de 

preservar a integridade, a confidencialidade e a privacidade dos dados sob 

a sua guarda e responsabilidade; 

IX - Fornecer ao CONSETI, na periodicidade demandada, informações 

relacionadas às ações, previstas e em curso, envolvendo projetos referentes 

à tecnologia da informação e comunicação, desencadeados por iniciativa do 

órgão setorial; 

X - Promover uma maior qualificação do pessoal envolvido com a tecnologia 

da informação e comunicação, estimulando sua participação em eventos, 

cursos e seminários voltados para o setor, e em processos de treinamentos e 

de aprimoramento contínuo; 

XI - Comunicar ao CONSETI o planejamento ou adoção de qualquer 

iniciativa voltada para o atendimento ao cidadão, na forma de serviços 

presenciais, serviços disponibilizados nos terminais de autoatendimento, 

serviços eletrônicos acessados via Internet ou serviços disponíveis em 

centrais de atendimento telefônico, principalmente no que se refere aos 

aspectos da tecnologia da informação e comunicação; 

XII - Fazer cumprir as Deliberações do CONSETI concernentes à aquisição 

de itens relacionados à tecnologia da informação e comunicação, incluindo 

a adoção de alternativas de solução envolvendo softwares livres; 

XIII - Desenvolver e implementar planos de contingência para os ambientes 

sob a sua responsabilidade de gestão e operação. 

Ainda de 2007 o Decreto 40.873 (Rio de Janeiro, 2007b) definiu regras para utilização do 

sistema de registro de preços na área de TIC do ERJ autorizando o CONSETI, através do 

PRODERJ a criar Atas de Registro de Preços para contratação de bens e serviços comuns 

relativos à área de TIC. 
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Figura 20- Sistema Estadual de Tecnologia da Informação do Rio de Janeiro 

 

5.1.18 Pernambuco 

 

O Sistema Estadual de Informática de Governo – SEIG foi instituído em 2006, através da LEI 

Nº 12.985, DE 02 DE JANEIRO DE 2006 (Pernambuco, 2006), estando vinculado Secretaria 

de Administração, sua finalidade é “a formulação da política pública na área da informática 

de governo, o planejamento, a coordenação, o controle e a execução das atividades a ele 

relacionadas, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo”. 

O Sistema é composto por: 

1. Câmara Político Institucional do Conselho Deliberativo de Políticas e Gestão Públicas, 

com a função de apreciar as propostas de políticas e de organização da informática de 

governo; 

2. Comitê de Informática, órgão deliberativo, com a função de deliberar sobre as 

propostas;  

3. Secretaria de Administração, como órgão central, com as atribuições de coordenar o 

sistema de informática de governo;  

4. Agência Estadual de Tecnologia da Informação – ATI, como órgão de coordenação e 

suporte técnico, com as “atribuições de propor e prover soluções integradoras de 

meios, métodos e competências, com uso intensivo e adequado da Tecnologia da 

Informação, canalizando esforços para melhoria dos serviços, sobretudo na 

atualização tecnológica e expansão do emprego da informática na Administração 

Pública Estadual; preservando a gestão, o controle e a integridade das informações 

estratégicas de Estado; atuando na Coordenação Técnica da Informática de Governo 

e na prestação dos Serviços Compartilhados de Tecnologia da Informação e 

Comunicação aos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder 

Executivo do Estado de Pernambuco”; 

5.  Núcleos Setoriais de Informática - NSI, com as atribuições de “desenvolver, manter, 

dar suporte e gerenciar, direta ou indiretamente, às aplicações setoriais e as de uso 

disseminado pelos órgãos e entidades públicas estaduais”. 
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O Decreto Nº 40.330, de 24 de janeiro de 2014 (Pernambuco, 2014) define a política de 

contratação de bens e serviços de TIC. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta do Poder 

Executivo precisam encaminhar para analise previa e emissão de parecer técnico seus processos 

contratação de bens e serviços de TIC, mesmo que se tratem de dispensas de licitação, 

inexigibilidade ou adesão à ata. Todas as contratações devem estar contempladas no Plano 

Diretor de Informática e Comunicação do órgão requerente. O PDTIC dos órgãos devem ser 

encaminhados previamente à ATI para validação técnica e registro.  

 

Figura 21 - Sistema Estadual de Informática de Governo – SEIG 

 

5.1.19 Piauí 

 

O Sistema de Informática do Estado do Piauí foi inicialmente instituído pela Lei 4.449 de 21 

de dezembro de 1991 (Piauí, 1991), sendo formado pelos seguintes órgãos: 

I. Conselho Estadual de Informática – CONEI, como órgão deliberativo; 

II. Empresa de Informática e Processamento de Dados do Estado do Piauí – PRODEPI, 

como órgão executivo central, devendo atual como coordenador, fiscalizador e executor 

das atividades; 

III. Unidades de Informática, vinculadas aos órgãos da Administração Direta, Indireta e 

Funcional do Estado, subordinados tecnicamente ao órgão executivo central.  

Esta lei também determinava que processos licitatórios relacionados com a área dever ser 

previamente encaminhados ao CONEI apresentando justificativas e garantia de disponibilidade 

de recursos.  

A constituição do Sistema foi alterada em 2003 pela Lei 5.310 de 17  de julho (Piauí, 2003). 

Primeiramente se criou a figura dos Comitês Técnicos, que seriam criados para fins específicos 

e transitórios pelo Conselho Estadual de Informática. Outra alteração foi subordinar o CONEI 

diretamente ao Governador do Estado, detalhando sua função como “elaboração da Política 

de Informática do Estado do Piauí, o acompanhamento da sua aplicação e o julgamento dos 

assuntos dela decorrentes”. O CONEI passa a ser constituído pelos Secretários de Fazenda, 

como Presidente, do Planejamento, do Governo, da Administração e o Presidente da PRODEPI, 
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como Secretário-Executivo. Posteriormente houve nova mudança vinculando o CONEI ao 

Secretário de Administração e incluindo em sua composição os Secretários de Educação e de 

Ciência e Tecnologia, o Procurador Geral do Estado, o presidente da FAPEPI – Fundo de 

Amparo à Pesquisa do Piauí e mais um representante do Poder Legislativo.  

A ATI – Agencia de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí, criada pela Lei 5.643 de 12 

de abril de 2007 (Piauí, 2007), em substituição à PRODEPI e tem o papel de órgão Executor 

Central. Além das atribuições definidas pela Lei 4.449/1991 a Agência ainda recebe as 

atividades adicionais: 

I. Elaborar a política e as diretrizes da informática dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual; 

II. Planejar e coordenar a implantação de serviços especializados de 

informática nos órgãos e entidades da Administração Estadual; 

III. Supervisionar e coordenar os sistemas de administração de recursos 

de informação e informática da Administração Pública Estadual; 

IV. Supervisionar e coordenar o gerenciamento da Política Estadual de 

Informática e a prestação de serviços especializados de informática 

aos órgãos e entidades governamentais do Estado do Piauí 

V. Projetar e viabilizar a integração e a disponibilização de 

informações automatizadas dos órgãos e entidades da administração 

Pública Estadual de interesse do Governo do Estado do Piauí;  

VI. Promover o desenvolvimento tecnológico, o estudo, a formação, o 

aperfeiçoamento e a seleção de pessoas, mediante concurso público, 

da área de informática, necessários aos órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual, em consonância com a Secretaria 

de Planejamento;  

VII. Planejar, juntamente com os órgãos e entidades da Administração 

Pública Estadual, a contratação de aquisição, locação, expansão de 

equipamentos, programas de computador e soluções de informática 

aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, bem 

como promover a racionalização do uso desses recursos; 

VIII. Estabelecer mecanismos de segurança capazes de garantir a 

integridade da informação e de sistemas sob a responsabilidade da 

Agência; 

IX. Administrar, manter e operar a infraestrutura de comunicações, 

representada pela Rede-Governo, incluindo equipamentos 

centralizados, como os servidores corporativos, além de planejar e 

coordenar a implantação de uma solução de rede multisserviço que 
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suporte tráfego integrado de voz, dados e imagens, para as diversas 

demandas de comunicação no âmbito do Governo Estadual; 

X. Orientar tecnicamente a implantação de projetos dos órgãos da 

administração pública estadual, que visem ao atendimento de 

necessidades corporativas que compreendem a utilização de 

informática e tecnologia da informação, inclusive no que se refere 

aos sistemas de informações geográficas e de geoprocessamento, 

serviços eletrônicos governamentais, tratamento de imagens e 

microfilmagens.  

XI. Prestar consultoria técnica e serviços especializados de informática 

aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta e 

a terceiros; 

XII. Canalizar esforços para melhorar serviços, sobretudo na atualização 

tecnológica e expansão do emprego da informática na Administração 

Pública Estadual; 

XIII. Preservar a gestão, o controle e a integridade das informações 

estratégicas do Estado; 

XIV. Elaborar o seu orçamento a ser incluído na Lei Orçamentária Anual 

do Estado do Piauí. 

XV. Manter, controlar e supervisionar os meios de comunicação de dados 

entre a capital e os demais municípios do Estado dos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual; 

XVI. Elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do 

Chefe do Poder Executivo Estadual; 

XVII. Praticar todos os atos necessários ao pleno e justo cumprimento dos 

seus objetivos; 

XVIII. Celebrar convênios, ajustes, acordos, contratos ou outros 

instrumentos congêneres, com os órgãos ou entidades da União, 

Estados e Municípios, com outras empresas e com organizações não 

governamentais, para a consecução de suas finalidades, observando 

o disposto na Constituição Estadual.  

Através da Lei 5.706 de 18 de dezembro de 2007 (Piauí, 2015) o CONEI tem sua 

responsabilidade redefinida, entre outras, como: estabelecer a Política de Informática do Estado 

do Piauí; promover a elaboração do Plano Diretor de Informática; manifestar-se sobre a criação 

e a extinção de unidades de informática ou centros de processamento de dados e aprovar 

previamente todas as “aquisições, alienações a qualquer título, locações, arrendamento 

mercantil, cessões de direito, renovações e prorrogações de contratos relacionados com 

equipamentos e softwares básicos ou aplicativos, pelos órgãos da Administração Estadual”.  
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O órgão executivo Central é responsável pelo assessoramento técnico do CONEI; por 

“desenvolver, adquirir, integrar e processar sistemas de informações corporativos e 

estratégicos” e ainda “apresentar sugestões ao Conselho Estadual de Informática sobre 

assuntos relacionados ao desenvolvimento da Informática no Estado do Piauí”. Os órgãos 

setoriais, na consecução das atividades relacionadas com o tema nos órgãos ou entidades a que 

estão ligados, devem cumprir normas e instruções demandadas pelo CONEI. Os Órgãos 

Setoriais ainda devem “elaborar, cumprir e manter atualizado” o Plano Setorial de 

Informática, submetendo-o à apreciação do CONEI. Por fim o artigo informa que devem 

“fornecer ao órgão executivo central do Sistema Estadual de Informática, todas as informações 

necessárias à manutenção das bases de dados gerenciais para uso do Gabinete do 

Governador”.   

 

Figura 22- Sistema de Tecnologia da Informação do Piauí 

 

5.1.20 Rio Grande do Norte 

 

A Secretaria de Estado de Administração e Recursos Humanos – SEARH foi criada através da 

Lei Complementar 163 de 5 de fevereiro de 1999 (Rio Grande do Norte, 1999) e ratificada pela 

Lei 19.896 de 6 de julho de 2007 (Rio Grande do Norte, 2007), que também criou no âmbito 

da SEARH/RH a Coordenadoria de Operações de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

COTIC. O Decreto 21.298 de 03 de setembro de 2009 (Rio Grande do Norte, 2009) aprovou 

Regimento Interno da SEARH/RN e estabeleceu que esta era responsável, entre outras 

atividades, da “administração das operações de Tecnologia da Informação e Comunicação com 

a gestão do acesso e uso da Internet; das aplicações de sistemas corporativos e gestão de rede e 

comunicação”. Este mesmo decreto qualifica a COTIC como “órgão colegiado com Regimento 

Interno aprovado pelo Decreto no. 19.896 de 6 de julho de 2007, responsável por realizar 

estudos técnicos, análises de produtos e processos de tecnologia, desenvolvimento e 

manutenção de sistemas, estruturas de redes, sitio e endereços eletrônicos, estruturas de 

telecomunicação e emitir pareceres técnicos, especialmente em processos de tecnologia de 

comunicação e informação”. Mais especificamente o regulando determina que compete à 

COTIC: 
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I. Formular e propor medidas, com caráter, normativo, visando melhor 

sistematização, racionalização e articulação do Plano Estadual de 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 

II. Planejar, coordenar e acompanhar a implantação de políticas e o 

desenvolvimento de programas, projetos e atividades na área de 

informática, considerando a aplicação das normas legais e o 

princípio da modernização da máquina pública promovendo direta 

ou indiretamente a modernização dos processos administrativos, em 

todos os níveis da Administração Estadual; 

III. Supervisionar o funcionamento do Sistema Estadual de Informática, 

responsabilizando-se pela implantação e gestão da rede estadual de 

informática, telefonia e comunicações em geral; 

IV. Elaborar pareceres e pronunciamentos técnicos conclusivos com 

atividades de relações institucionais ou comerciais, interna ou 

externamente à administração e em processos referentes a aquisição 

de softwares, serviços ou equipamentos de TI&C em consonância 

com os padrões e Políticas definidos; 

V. Realizar estudos na área, visando identificar normas e padrões de 

qualidade que melhor atendam às necessidades do Governo do 

Estado; 

VI. Difundir os métodos de programação e os conhecimentos de 

linguagem, orientando e apoiando na formação técnica, subsidiando 

as tecnologias disponíveis no mercado na área de informática; 

VII. Firmar convênios de cooperação técnica com órgãos da 

Administração Pública, certificar software, sistemas e serviços de 

terceiros na área de informática; 

VIII. Zelar pela guarda, manutenção e integridade dos bancos de dados 

que contêm as informações cadastrais dos servidores e os registros 

financeiros referentes às folhas de pagamento de pessoal, portal de 

informações do Governo do Estado, Sistemas Corporativos e toda e 

qualquer informação custodiada no data-center da COTIC de forma 

adequada e segura. 
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Figura 23 - Sistema de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Norte 

 

5.1.21 Rio Grande do Sul 

 

O Estado do Rio Grande do Sul realizou no ano de 2015 uma grande reforma no modelo de 

gestão de Tecnologia da Informação através do Decreto 52.616 de 19 de outubro de 2015 (Rio 

Grande do Sul, 2015). Através deste ficou instituída a Política de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – RS, TIC-RS, definida como um conjunto de “princípios norteadores, objetivos 

e áreas de abrangência”. Todos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações devem 

se subordinar à TIC-RS. Esta, entretanto não se aplica à Administração Indireta.  

São os princípios da TIC-RS: 

 I – Uso racional e coordenado dos ativos de TIC;  

II – Serviços eletrônicos com foco no cidadão;  

III – Integração e interoperabilidade;  

IV – Consistência, confiabilidade e segurança dos dados e informações;  

V – Transparência e acesso a informações públicas; e  

VI – Promoção de redes de colaboração e de difusão de conhecimentos de 

TIC. 

São os objetivos da TIC-RS: 

I – Articular a utilização coordenada dos recursos de TIC; 

II – Fortalecer a agilidade e a eficiência na resposta a mudanças; 

III – Suportar a estratégia e a gestão governamental; 

IV – Propor soluções tecnológicas para a gestão governamental; 

V – Promover a análise de variáveis de custo e de benefícios das soluções; 
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VI – Viabilizar soluções tecnológicas simples e efetivas; 

VII – Promover a Governança de TIC; 

VIII – Fomentar a utilização de soluções tecnológicas inovadoras; e 

IX – Disseminar o conhecimento e qualificar em gestão de TIC. 

São as áreas de abrangência da TIC-RS: 

I – Arquitetura de TIC: organização lógica de dados, aplicações e 

infraestrutura a partir da Política de TIC, buscando a padronização e 

integração de processos e dados; 

II – Infraestrutura de TIC: estrutura física e lógica necessária para suportar 

os serviços de TIC prestados, em consonância com as definições da 

Arquitetura de TIC; 

III – Necessidade de “softwares”: atendimento às necessidades de 

aplicações na área da TIC, garantindo a agregação de valor na definição, 

no uso e na otimização dos recursos; 

IV – Segurança da Informação: preservação da integridade, da 

confiabilidade, da confidencialidade, da autenticidade, da conformidade e 

da disponibilidade, e não repúdio das informações sob responsabilidade da 

gestão pública, respeitando a legislação vigente; 

V – Investimentos em TIC: processo de priorização de investimentos em TIC; 

VI – Compras e contratos: padrões para aquisição de bens, de serviços e de 

gestão de contratos, envolvendo TIC; e 

VII – Responsabilidade Ambiental: definição de padrão de aquisição, de 

equipamentos eletrônicos e demais insumos necessários à utilização das 

TICs. 

A TIC-RS determina a participação dos seguintes órgãos: 

1. Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC, cabe a ele 

definir a estratégias, diretrizes sobre a TIC-RS e estabelecer padrões de governança e 

técnicos. É formado “por um representante titular e um suplente da Secretaria-Geral de 

Governo, que o presidirá, da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e 

Desenvolvimento Regional, da Secretaria da Fazenda representada pela Contadoria e 

Auditoria Geral do Estado – CAGE - e Supervisão de Tecnologia da Informação – STI, 

da Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, da 

Procuradoria-Geral do Estado – PGE e da Companhia de Processamento de Dados do 

Rio Grande do Sul – PROCERGS”;   

2. Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC, apoiar a CGTIC, 

analisando a conformidade aos padrões, emitindo recomendações técnicas e determinando 
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ações sobre a TIC-RS. Também é responsável pela aprovação de contratações de bens e 

serviços de TIC. É formado “por representantes da Secretaria-Geral de Governo, que 

o presidirá, da Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, 

da Secretaria da Fazenda, representadas pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado 

– CAGE e Supervisão de Tecnologia da Informação – STI, da Secretaria de 

Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, da Procuradoria-Geral do 

Estado e da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul – 

PROCERGS”; 

3. Grupos Temáticos, composto por representantes dos demais órgãos da Administração 

Pública com o objetivo de estudos e propostas em temas específicos; 

4. Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul – 

PROCERGS, como central de execução técnico-operacional responsável por assessorar 

técnico-operacionalmente a execução dos serviços de TIC da Administração Pública; 

5. Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secretaria-Geral de 

Governo, como secretaria-executiva para apoiar técnica e administrativamente o CGTIC, o 

CETIC e a Rede de Gestores de TIC. 

6.  Os Gestores de Tecnologia da Informação e Comunicação: servidores públicos 

responsáveis pelas áreas de TIC dos órgãos da Administração Pública, que devem zelar pela 

observância de diretrizes, estratégias, padrões de governança e técnicos do Poder Executivo. 

7. Grupo de Governança de TIC dos órgãos - GGTIC, composto em cada um deles pelo seu 

Gestor de TIC e representantes das áreas finalísticas.  

8. Rede de Gestores de TIC: composta pelos integrantes de todos os GGTICs com o objetivo 

de compartilhar e discutir temas relacionados à TIC-RS. 

Os padrões de Governança e Técnicos da TIC-RS estão disponíveis em www.tic.rs.gov.br. 

 

Figura 24 - Sistema de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul 

 

5.1.22 Rondônia 

 

Criada pela Lei Complementar 497 de 10 de março de 2009 (Rondônia, 2009) e depois alterada 

pela Lei Complementar nº 598 de 10 de janeiro de 2011 (Rondônia, 2011) no âmbito da 

Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos, a Diretoria Executiva de Tecnologia da 

http://www.tic.rs.gov.br/
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Informação e Comunicação está responsável de forma monolítica pelas ações de Tecnologia da 

Informação e Comunicação no Estado de Rondônia. Suas atividades se concentram em “dirigir 

as atividades de prospecção, normatização, suporte à regulação e prestação de serviços 

técnicos de informática no Estado de Rondônia”; “supervisionar e orientar o desenvolvimento 

de estudos e propostas para formulação de arquiteturas, serviços e soluções de Tecnologia da 

Informação”; “supervisionar o atendimento das demandas e serviços das Gerências 

subordinadas e os níveis de satisfação dos usuários”; “supervisionar, acompanhar e avaliar 

os níveis de desempenho das Gerências de Informática ou setores congêneres do poder 

executivo”; e “dar suporte e assessoramento ao Secretário de Assuntos Estratégicos em 

matéria técnica”.  Este mesmo ato cria a Gerência de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia 

da Informação, responsável por “coordenar e supervisionar as atividades do Data Center, 

compreendendo produção de serviços, manutenção de infraestrutura, gestão de demandas e 

capacidades de processamento e armazenamento”; “planejar, coordenar e supervisionar o 

atendimento das demandas e serviços dos núcleos subordinados”; “dar suporte e 

assessoramento ao Diretor Executivo de Tecnologia da Informação”; e “planejar, implementar 

e coordenar a criação e aquisição de soluções tecnológicas voltadas para as necessidades do 

Estado”, a Gerência de Processos de Tecnologia da Informação, responsável por “realizar 

analise da estrutura dos processos e atividades desenvolvidos nas secretarias, mapeando-os 

com o objetivo de otimizá-los”; “planejar ações que facilitem e agilizem o processo de Inclusão 

Digital da população, como ferramenta de inclusão social”; e “planejar e coordenar o 

processo de treinamento e implementação das soluções tecnológicas criadas ou adquiridas” 

ambas de atuação programática e também estabelece núcleos técnicos de bancos de dados, web 

design e rede, os três de atuação operacional.  

 

Figura 25 - Tecnologia da Informação do Estado de Rondônia 

 

5.1.23 Roraima 

 

O Decreto 6.090-E de 9 de dezembro de 2004 (Roraima, 2004) estabeleceu as diretrizes da 

“infraestrutura integrada de tecnologia da informação” através da Coordenadoria de Tecnologia 

da Informação – CTI, criada em 2003 pela Lei 398 de 2 de outubro de 2003 (Roraima, 2003), 

subordinada à Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração – SEGAD, que terá 
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a função de coordenar “a integração das redes, sistemas e serviços dos diversos componentes 

da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica ou Fundacional”, sendo também 

responsável pela gestão e disciplinamento de uso de qualquer recurso da área. A CTI objetiva: 

I - A interoperabilidade entre os ambientes do Governo Estadual, de modo a 

permitir a agilização dos processos administrativos e decisórios; 

II - A redução de custos e a economia agregada no uso de documentos 

eletrônicos; e 

III - A segurança da informação. 

À CTI também cabe “a revisão e a implantação de procedimentos, políticas e normas de 

segurança que visem à proteção dos ativos eletrônicos institucionais disponibilizados ou em 

trânsito pela rede, podendo inclusive proceder auditorias de dados ou sistemas quando achar 

necessário”. Ela ainda é responsável por emitir parecer técnico para qualquer contratação na 

área de TIC para os demais órgãos estaduais. O Regimento Interno da CTI (Roraima, 2011) 

ainda estabelece como suas finalidades “planejar, propor, coordenar, controlar, executar e 

avaliar as políticas da área de tecnologia da informação, garantindo a confecção, manutenção, 

evolução e integração dos sistemas informatizados e a disponibilização de informações a todas 

as esferas do Governo de Roraima, com integridade, segurança, eficiência e eficácia”. 

 

 

Figura 26 - Tecnologia da Informação em Roraima 

 

5.1.24 Santa Catarina 

 

Estabelecido através do Decreto No 3.945, de 19 de janeiro de 2006 (Santa Catarina, 2006)o 

Sistema de Gestão de Tecnologia de Informação tem sobre a administração direta e indireta do 

Estado de Santa Catarina a função de ordenar a utilização de TI através de atividades como, 

entre outras: elaborar e executar o Plano Diretor de TIC e o Plano Diretor de Governança 

Eletrônica; gerenciar as redes de comunicação de dados, voz e imagens; autorizar a contratação 

de bens e de serviços de TIC; “celebrar convênios com instituições de ensino, pesquisa e 
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extensão, públicas ou privadas” e “apreciar e deliberar sobre os projetos dos órgãos da 

Administração Pública Estadual”.  

O Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado de Santa Catarina é composto 

por: 

1) Como Órgão Central: a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Diretoria de 

Tecnologia de Informação e Governança Eletrônica DTEC. 

2) Como Órgão de Deliberação e Assessoramento o Conselho Estadual de Tecnologia de 

Informação e Comunicação – CTIC; 

3) Como Órgãos de Gestão e Execução: 

a) Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A – CIASC; e 

b) Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina – 

FAPESC; 

4) Como Órgãos Setoriais: as Gerências de Tecnologia de Informação ou unidades 

administrativas equivalentes, das Secretarias de Estado Setoriais e de Desenvolvimento 

Regional; 

5) Como Órgãos Seccionais: as Gerências de Tecnologia de Informação ou unidades 

administrativas equivalentes, da Administração Pública Indireta, e os Postos de 

Atendimento ao Cidadão. 

Os Órgãos Setoriais e Seccionais do Sistema subordinam-se tecnicamente à DTEC sem prejuízo 

da subordinação administrativa aos órgãos e entidades aos quais estejam vinculados. ” 

Competem aos órgãos do Sistema de Gestão de Tecnologia da Informação do Estado de Santa 

Catarina: 

“I – Ao Conselho Estadual de Tecnologia de Informação e Comunicação – 

CTIC, como órgão deliberativo do Sistema, tratar da aprovação de normas 

e padrões, nos assuntos relacionados à comunicação e ao Sistema de Gestão 

de Tecnologia de Informação; 

II – À Diretoria de Tecnologia de Informação e Governança Eletrônica – 

DTEC, da Secretaria de Estado da Fazenda, normatizar, coordenar, 

orientar, supervisionar, regulamentar, controlar e fiscalizar os Órgãos 

Setoriais e Seccionais do Sistema;  

III – ao Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 

S/A CIASC, executar as políticas de Tecnologia de Informação; 

IV – À Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de 

Santa Catarina – FAPESC compete a gestão e manutenção da Rede 

Catarinense de Ciência e Tecnologia – RCT, bem como o fomento e 

implementação de soluções de Tecnologia de Informação e Comunicação 

para ciência, tecnologia, inovação e administração pública, com 

observância ao disposto no artigo 193 da Constituição do Estado de Santa 

Catarina; e 
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V – Aos Órgãos Setoriais e Seccionais do Sistema, o planejamento, controle 

e execução dos serviços, bem como o cumprimento das normas e orientações 

técnicas emanadas do Órgão Central do Sistema. ” 

Através da INSTRUÇÃO NORMATIVA N 001, de 23 de janeiro de 2006 a DTIC (Secretaria 

de Estado de Fazenda de Santa Catarina, 2006) ordenou os critérios de padronização a serem 

seguidos (www.dtec.sc.gov.br, na seção “Padrões TIC”), através do artigo segundo, e das 

exceções a necessidade de envio de projeto prévio para sua aprovação, através do Artigo 4º. 

O CIASC é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, pelo 

texto da Lei Complementar Nº 381 de 7 de maio de 2007 (Santa Catarina, 2007), Artigo 119, 

número VIII, e suas funções principais são de órgão executor das políticas de TIC, responsável 

pelo processamento de dados e prestação de assessoria técnica aos órgãos da Administração 

Direta e Indireta. Suas funções são, segundo o Artigo 113: 

“I - Integrar os sistemas informatizados dos órgãos da Administração 

Pública Estadual e das respectivas bases de dados em uma rede de Governo; 

II - Executar padrões de tecnologia da informação e governança eletrônica 

para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual;  

III - Gerenciar os processos informatizados dos serviços públicos; 

IV - Prestar consultoria em tecnologia da informação e governança 

eletrônica na área pública;  

V - Administrar os ambientes informatizados do serviço público estadual;  

VI - Desenvolver e gerenciar sistemas aplicativos estratégicos na área 

pública; 

VII - Desenvolver tratamento de imagens e web sites públicos; e 

VIII - Gerenciar e dar suporte e manutenção à infraestrutura da rede de 

governo em operação. 

IX - Executar serviços de tecnologia da informação e governança eletrônica 

para os órgãos da Administração Direta e Indireta; 

X - Executar, mediante convênios ou contratos, serviços de tecnologia da 

informação e governança eletrônica para órgãos ou entidades da União e 

dos municípios;  

XI - Prestar serviços de certificação digital para os órgãos e entidades da 

Administração Pública Estadual”. 

O CTIC também deve ser consultado em caso de projetos que envolvam “valores expressivos” 

conforme a RESOLUÇÃO CTIC Nº 01/ de 23 de junho de 2008- Artigo 1º (CONSELHO 

ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE, 2015).  
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Figura 27 - Sistema de Tecnologia da Informação do Santa Catarina 

 

5.1.25 Sergipe 

 

Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicações de Sergipe e Conselho 

Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicações de Sergipe 

Sistema Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicações de Sergipe - SISTEIC, 

estabelecido pela Lei 5.281/2004 (Sergipe, 2004a) funciona com a participação dos seguintes 

órgãos e entidades que o compõem:  

I - Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicações de Sergipe – 

CONTEIC, parte integrante da estrutura orgânico-administrativa da Secretaria de Estado do 

Planejamento e da Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC, órgão colegiado, que tem por 

finalidade definir normas e estabelecer diretrizes da política estadual relativa às atividades de 

tecnologia da informação. O CONTEIC é composto pelos Secretários de Estado de Estado do 

Planejamento e da Ciência e Tecnologia, que o preside; da Administração (ou representante 

nomeado); da Fazenda 9 (ou representante nomeado); o Diretor-Presidente da Agência de 

Tecnologia da Informação de Sergipe; dois (2) membros escolhidos entre pessoas de conhecido 

saber na área e um (1) representante do setor empresarial. 

II - Agência de Tecnologia da Informação de Sergipe - AGETIS, instituída pela LEI 5.414 

(Sergipe, 2004b), que foi posteriormente revogada pela LEI 6.336 (Sergipe, 2008b), que 

também recriou a  Companhia de Processamento de Dados de Sergipe – PRODASE, 

originalmente criada pela Lei 2.147/1977 (Sergipe, 1977), esta sim, posteriormente foi 

substituída pela EMGETIS - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, pela Lei Nº 

6.396 de 04 de abril de2008 (Sergipe, 2008c), apesar de na lei em tela ainda constar o órgão 

anterior.  

III - Núcleos Setoriais de Informática - NSIs: são constituídos das unidades de Tecnologia da 

Informação e de Comunicações integrantes das estruturas dos órgãos e entidades da 
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Administração Estadual, Direta e Indireta, administrativamente subordinados aos respectivos 

órgãos, são tecnicamente vinculados à Agência de Tecnologia da Informação de Sergipe - 

AGETIS (EMGETIS). 

São responsabilidades do CONTEIC: 

I- Estabelecer diretrizes e normas para o funcionamento do Sistema Estadual 

de Tecnologia da Informação e de Comunicações de Sergipe;  

II- Fixar diretrizes para formulação e operacionalização da política 

governamental de tecnologia da informação, com informática e 

processamento de dados, e de comunicações;  

III- Examinar e aprovar, no âmbito da Administração Estadual Direta e 

Indireta, a celebração de convênios, contratos ou outros ajustes com 

empresas fornecedoras de equipamentos ou prestadoras de serviços nas 

áreas de tecnologia da informação, informática e processamento de dados, 

e de comunicações;  

IV- Apreciar e aprovar a estrutura tecnológica e normativa para o 

desenvolvimento, implementação e operacionalização do Governo 

Eletrônico;  

V- Fixar prioridades para implantação de sistemas de informática em órgãos 

e entidades da Administração Estadual, objetivando o desenvolvimento, 

implementação e operacionalização do Governo Eletrônico;  

VI- Apreciar e estabelecer procedimentos a serem cumpridos objetivando a 

integração e articulação entre os órgãos e entidades integrantes da 

Administração Estadual, Direta e Indireta, na área de informática e do 

Governo Eletrônico;  

VII- Discutir e decidir sobre medidas necessárias à racionalização, 

uniformização e aprimoramento dos serviços de informática e de 

comunicações governamentais;  

VIII- Deliberar sobre normas e procedimentos relacionados com a utilização 

e o compartilhamento dos equipamentos de informática e de comunicações 

instalados ou a instalar nos órgãos e entidades integrantes da Administração 

Estadual;  

IX- Aprovar normas técnicas referentes à padronização dos arquivos de 

dados, utilizados pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual 

de Tecnologia da Informação e de Comunicações de Sergipe;  

X- Avaliar os resultados do Governo Eletrônico, reorientando, se necessário, 

as respectivas estrutura e operacionalização;  
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XI- Propor diretrizes básicas da política de recursos humanos, para a área 

de tecnologia da informação e de comunicações;  

XII- Exercer outras atividades correlatas ou inerentes as áreas de tecnologia 

da informação e de comunicações, necessárias ao exercício de sua 

competência e ao cumprimento de sua finalidade. 

Compete à EMGETIS, como sucessora legal da PRODASE (Sergipe, 1977) e em substituição 

da AGETIS: 

I - Executar, mediante convênio, contrato ou outro ajuste, por processos 

mecânicos, eletromecânicos, ou eletrônico, serviços de processamento de 

dados e de tratamento de informações para:  

a) Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta, em 

caráter prioritário;  

b) Órgãos estaduais não integrados na estrutura do Poder Executivo;  

c) Órgãos e entidades de qualquer outra esfera governamental, ou pessoas 

privadas, observada a prioridade referida na alínea "a".  

II - Assessorar, tecnicamente, nas áreas de informática e processamento de 

dados, os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e 

Indireta, inclusive o Conselho de Informática e Processamento de Dados do 

Estado de Sergipe;  

III - Cumprir e fazer cumprir as normas baixadas pelo Conselho de 

Informática e Processamento de Dados do Estado de Sergipe, visando 

preservar a unidade e o funcionamento do sistema;  

IV - Realizar outras atividades afins ou correlatas, necessárias ao 

cumprimento da sua finalidade. 

Segundo seu Estatuto a EMGETIS (Sergipe, 2008a) também tem como objetivos prover aos 

demais órgãos do Poder Executivo: 

I. Serviços compartilhados de infraestrutura de Tecnologia da 

Informação; 

II. Serviços de Internet, Intranet, Portal, ferramentas de colaboração e 

demais softwares de uso corporativo; 

III. Desenvolvimento de propostas para arquiteturas de Tecnologia da 

Informação, suas normas e diretrizes; 

IV. Serviços de assessoria e consultoria em Tecnologia da Informação 

V. Prospecção e disseminação de produtos e serviços na área de 

Tecnologia da Informação 
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VI. Gerenciamento dos ativos compartilhados de Tecnologia da 

Informação do Governo do Estado de Sergipe; 

VII. Gerenciamento da segurança da informação no âmbito dos ativos 

compartilhados de Tecnologia da Informação. 

E realizar as seguintes atribuições básicas: 

I. Propor políticas, normas e diretrizes; 

II. Apoiar o desenvolvimento de pessoal; 

III. Acompanhar, auditar e avaliar as ações respectivas; 

IV. Normatizar, disciplinar e fazer a gestão do uso das bases de dados, 

bibliotecas e softwares corporativos 

V. Cumprir as deliberações do Conselho Estadual de Tecnologia da 

Informação e de Comunicação de Sergipe – CONTEIC, visando 

preservar a unidade e o funcionamento do Sistema instituído pela Lei 

5.2821 de 29 de janeiro de 2004; 

VI. Subsidiar tecnicamente o CONTEIC nos assuntos de sua 

competência; 

VII. Realizar outras atividades afins ou correlatas, necessárias ao 

cumprimento do seu objetivo social. 

Compete aos NSIs: 

I - Integrar-se, tecnicamente, à AGETIS (EMGETIS), para execução de ações 

e atividades de TIC;  

II - Cumprir as diretrizes normas e procedimentos estabelecidos pelo 

CONTEIC;  

III - Sugerir, à AGETIS (EMGETIS), estruturas tecnológicas para os 

sistemas setoriais, executando e administrando suas aplicações;  

IV - Fazer pesquisas tecnológicas e de segurança para as aplicações 

setoriais de sistemas;  

V - Articular-se com a AGETIS (EMGETIS) em suas ações de gestão e 

contratação de produtos e serviços para o Governo Eletrônico;  

VI - Executar as ações de programação setorial de Governo Eletrônico;  

VII - Administrar licenças, garantias e documentação de equipamentos e 

serviços das aplicações e infraestruturas setoriais;  
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VIII - Participar da promoção do desenvolvimento de recursos humanos na 

área de TIC;  

IX - Exercer outras atribuições correlatas ou inerentes a sua atuação setorial 

em atividades e ações de TIC, dentro do Sistema Estadual de Tecnologia da 

Informação e de Comunicações de Sergipe. 

Estão autorizadas as contratações de empresas terceiras para desenvolvimento de sistemas, 

fornecimentos de outros ativos e serviços. 

 

Figura 28 - Sistema de Tecnologia de Informação e Comunicação do Sergipe 

 

5.1.26 São Paulo 

 

O Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de São Paulo, instituído 

originalmente como Sistema Estratégico de Informações pelo DECRETO N. 40.656, DE 9 DE 

FEVEREIRO DE 1996 (São Paulo, 1996a) e depois renomeado pelo DECRETO Nº 51.766, 

DE 19 DE ABRIL DE 2007 (São Paulo, 2007b), tem os seguintes objetivos: 

I - viabilizar o uso da informação como instrumento de gestão, de maneira 

a, em especial:  

a) atender as necessidades do processo de tomada de decisões;  

b) facilitar a interação entre os membros do grupo executivo do Governo, 

assegurando-lhes a troca continua e sistemática de informações;  

c) contribuir para a integração das ações governamentais;  

d) propiciar o controle, a avaliação e o ajustamento constante das ações 

governamentais;  

e) permitir a otimização do uso dos recursos existentes no Estado;  

II - tornar disponíveis e/ou disseminar informações que atendam a demandas 

dos cidadãos e de entidades da sociedade civil. 
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Uma vez que a coordenação das atividades do Sistema é de responsabilidade da Secretaria de 

Gestão Pública, passam a integrar o campo funcional desta, além das previstas em relação às 

demais áreas da gestão, as seguintes funções: 

I - a formulação, a proposição e, quando aprovadas pelo Comitê de 

Qualidade da Gestão Pública, da Casa Civil, a implementação de: 

a) diretrizes voltadas à elevação do nível de eficiência e eficácia da 

Administração Pública Estadual, mediante evolução do uso da 

tecnologia da informação e aperfeiçoamento dos servidores do Estado; 

b) diretrizes e normas gerais da Administração Pública Estadual, 

relativas a recurso humanos, inclusive os referentes à política salarial 

no âmbito da Administração Direta e das Autarquias, suprimentos, 

patrimônio, atividades administrativas complementares e aquisições, 

contratações e terceirizações; 

c) diretrizes e normas gerais relacionadas com o ambiente Internet do 

Governo do Estado, instituído pelo Decreto nº 42.907, de 4 de março 

de 1998, e o Programa Acessa São Paulo, instituído pelo Decreto nº 

45.057, de 11 de julho de 2000; 

d) diretrizes para execução de programa de utilização do poder de 

compra da Administração Pública Estadual; 

II - a formulação e a proposição ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública, 

de diretrizes para: 

a) a implementação de padrões e indicadores de qualidade na 

prestação de serviços públicos pela Administração Estadual; 

b) as atividades de tecnologia da informação e comunicação da 

Administração Pública Estadual; 

III - a coordenação, o acompanhamento e o controle do Sistema de 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 

O Sistema conta com a participação direta dos seguintes órgãos, subordinados à Secretaria do 

Governo Pública (São Paulo, 1996a, 1996b, 1999, 2003, 2007a, 2007b, 2017):  

1) Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação COETIC, órgão 

colegiado, composto por um representante dos órgãos relacionados a seguir, Secretaria de 

Gestão Pública, que será seu Presidente; Casa Militar, do Gabinete do Governador; 

Secretaria de Economia e Planejamento; Secretaria da Segurança Pública; Secretaria da 

Fazenda; Secretaria da Educação; Secretaria da Saúde; Secretaria de Desenvolvimento; 

Procuradoria Geral do Estado, e o Secretário Executivo, designado pelo Secretário de 

Gestão Pública. O COETIC conta com uma Secretaria Executiva, provida de Núcleo de 
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Apoio Administrativo. Os serviços técnicos da Secretaria Executiva serão prestados pela 

Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação. Suas atribuições são: 

a) Assessorar o Secretário de Gestão Pública em assuntos pertinentes a tecnologia da 

informação e comunicação; 

b) Manifestar-se sobre matérias de sua alçada, em especial as relativas a proposições 

encaminhadas pela Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

c) Propor diretrizes, avaliar as propostas orçamentárias e de suplementação orçamentária 

e identificar prioridades; 

d) Propor:  

i) Normas e medidas visando à adaptação de rotinas e métodos administrativos às 

necessidades do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

ii) Convênios referentes a programas de colaboração com entidades municipais, 

estaduais, federais, internacionais ou particulares, em tecnologia da informação e 

comunicação; 

e) Representar o Governo do Estado em seminários, grupos de trabalho, comissões ou 

congressos de âmbito regional ou internacional referentes à utilização de tecnologia da 

informação e comunicação; 

f) Elaborar seu Regimento Interno. 

A Secretaria Executiva do COETIC tem as seguintes atribuições: 

 Fiscalizar o cumprimento das normas e dos procedimentos relativos a 

telecomunicações oficiais do Estado  

 Preparar as matérias a serem apreciadas pelo Conselho; 

 Executar as determinações técnico administrativas emanadas do Conselho;  

 Realizar estudos e pesquisas para subsidiar o Conselho no desempenho de suas 

atribuições;  

 Acompanhar a legislação e as demais publicações de interesse do Conselho, 

organizando e mantendo o acervo correspondente; 

 Manter cadastro de pagamento das taxas de instalação e de fiscalização do 

funcionamento de estações de telecomunicações em operação no âmbito do Sistema 

de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Organizar e manter sistemas de acompanhamento e controle das atividades 

desenvolvidas pelo Conselho; 

 Executar as demais atividades de apoio necessárias ao adequado funcionamento do 

Conselho. 

 

2) Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação, como órgão central do Sistema 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de São Paulo, tem a responsabilidade 

sobre o planejamento, a coordenação, a organização e o controle, em nível central, dos 

recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito dos órgãos da 

Administração Pública. Este órgão possui a seguinte estrutura: 

a) Assistência Técnica, com as seguintes atribuições: 

i) Assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
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ii) Instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados; 

iii) Participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade; 

iv) Elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área de atuação da 

unidade; 

v) Produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade; 

vi) Elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades 

desenvolvidas; 

vii) Propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 

viii) Controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e 

ajustes; 

ix) Realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua 

área de atuação. 

b) Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação GETIC, composto por 

“os coordenadores dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação 

das Secretarias de Estado e da Procuradoria Geral do Estado; 1 (um) representante do 

Conselho Estadual de Telecomunicações - COETEL; 1 (um) representante de cada uma 

das seguintes entidades: Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP; 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP; Imprensa 

Oficial do Estado S.A. - IMESP; Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e 

Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM; Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados - SEADE; Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. – 

EMPLASA; Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT”, sendo 

responsável ; 

c) Grupo de Gestão Estratégica de Informações; 

d) Grupo de Prospecção Tecnológica; 

e) Grupo de Relacionamento, Integração e Compartilhamento de Informações; 

f) Núcleo de Apoio Administrativo, com as seguintes atribuições: 

i) Receber, registrar, distribuir e expedir papéis e processos; 

ii) Preparar o expediente das respectivas unidades; 

iii) Manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 

iv) Prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo das unidades; 

v) Manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua 

movimentação; 

vi) Receber, controlar e movimentar os adiantamentos necessários aos serviços; 

vii) Desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação da 

unidade 

São atribuições da UTIC 

1) Acompanhar o andamento dos trabalhos relativos ao Sistema de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, com vista a, em especial: 

i) Garantir o cumprimento das diretrizes e prioridades estabelecidas pelo Comitê 

de Qualidade da Gestão Pública; 
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ii) Avaliar o processo de informatização dos órgãos e entidades a que se refere o 

artigo anterior; 

iii) Promover os ajustamentos que se fizerem necessários, a cada momento; 

b) Manifestar-se, preliminarmente, sobre a aplicação de recursos no processo de 

informatização dos órgãos e entidades a que se refere o artigo anterior, devendo, em 

especial: 

i) Elaborar propostas, para encaminhamento à apreciação do Comitê de Qualidade 

da Gestão Pública, de diretrizes e prioridades em relação à matéria; 

ii) Avaliar as propostas orçamentárias e de suplementação orçamentária 

pertinentes; 

c) Assegurar o cumprimento da política do Governo relativa à informatização dos 

órgãos e entidades a que se refere o artigo anterior, aprovada pelo Comitê de 

Qualidade da Gestão Pública, devendo, para esse fim, exercer, entre outras, as 

seguintes atividades em relação aos planos de informatização: 

i) Fixar seu conteúdo mínimo; 

ii) Solicitar, quando necessário, sua elaboração; 

iii) Orientar e avaliar seu conteúdo; 

iv) Acompanhar sua execução; 

d) Apresentar relatórios periódicos sobre o andamento dos trabalhos relativos ao 

Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação, para apreciação pelo Comitê 

de Qualidade da Gestão Pública; 

e) Interagir com entidades públicas nacionais, internacionais e privadas, visando o 

intercâmbio técnico-cultural em tecnologia da informação e comunicação; 

f) Por meio do Grupo de Gestão Estratégica de Informações e seu Corpo Técnico: 

i) Elaborar propostas, para encaminhamento à apreciação do Comitê de Qualidade 

da Gestão Pública, de políticas, diretrizes e prioridades para o Sistema 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 

ii) Orientar e administrar o processo de planejamento estratégico do uso da 

tecnologia da informação e comunicação; 

iii) Promover a coordenação geral dos recursos de tecnologia da informação e 

comunicação; 

g) Por meio do Grupo de Prospecção Tecnológica e seu Corpo Técnico: 

i) Elaborar propostas, para encaminhamento à apreciação do Comitê de Qualidade 

da Gestão Pública, de: 

(1) Normas e padrões que orientem a política de informatização dos órgãos e 

entidades a que se refere o artigo anterior, em especial para o 

desenvolvimento de sistemas em modelo integrado de tecnologia da 

informação e comunicação; 

(2) Ações visando a otimização dos processos de aquisição de bens e 

contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação; 

ii) Avaliar a prestação dos serviços e os produtos, na área de tecnologia da 

informação e comunicação, contratados junto a fornecedores; 

iii) Promover a melhoria da qualidade e da eficiência, com redução de custos, em 

especial através de modelos de gestão integrada de aquisição; 
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h) Por meio do Grupo de Relacionamento, Integração e Compartilhamento de 

Informações e seu Corpo Técnico: 

i) Coordenar os esforços dos órgãos e entidades a que se refere o artigo anterior 

para a execução de ações integradas de tecnologia da informação e 

comunicação; 

ii) Em relação à capacitação de recursos humanos em tecnologia da informação e 

comunicação: 

(1) Elaborar propostas de diretrizes, para encaminhamento à apreciação do 

Comitê de Qualidade da Gestão Pública; 

(2) Promover a elaboração de planos, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Comitê; 

iii) Promover a integração e o compartilhamento de informações entre os órgãos e 

entidades a que se refere o artigo anterior e outras entidades de interesse do 

Governo do Estado. 

 

3) A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo PRODESP; 

Subordinados a cada Gabinete de Secretário de Estado e ao Gabinete do Procurado Geral do 

Estado, diretamente subordinado ao Titular da Pasta, Grupos Setoriais de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – GSTICs, antes chamados de Grupos Setoriais de Informações 

Estratégicas, compostos de representantes dos órgãos integrantes da estrutura das respectivas 

Secretarias de Estado e das entidades a elas vinculadas, designados pelos Titulares das Pastas, 

podendo participar convidados pelos Secretários de Estado interessados, representantes da 

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, para atuarem 

como consultores e facilitadores na área de tecnologia da informação.  

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP é entidade 

responsável pelo desenvolvimento, implantação, administração e suporte técnico do Sistema de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de São Paulo. 

Aos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação – GSTICs cabe o 

planejamento e a gestão das atividades de tecnologia da informação e comunicação das 

respectivas Secretarias de Estado e entidades a elas vinculadas, bem como da Procuradoria 

Geral do Estado. Será dos GSTIC a formulação, a implantação e o monitoramento do Programa 

Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação, em conformidade com as normas e 

diretrizes estabelecidas pelo COETIC. 

A Contadoria Geral do Estado, da Coordenação da Administração Financeira, da Secretaria da 

Fazenda, não poderá contabilizar despesas decorrentes da locação ou da aquisição de meios de 

geração, recepção, transmissão e comutação de telecomunicações, bem como sua doação ou 

transferência sem que haja prévia autorização do Conselho Estadual de Tecnologia da 

Informação e Comunicação COETIC. 
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Figura 29 - Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação de São Paulo 

5.1.27 Tocantins  

 

Não foi possível ter acesso à legislação que estabelece o Sistema de TI do Estado do Tocantins, 

como não está previsto na metodologia acesso direto e pessoal aos órgãos do Estado não será 

possível realizar a análise desta unidade da federação.  

 

5.1.28 Considerações sobre os Sistemas de Tecnologia da Informação: 

 

Como podemos perceber tanto na leitura extensiva do resumo das legislações como no quadro 

comparativo ao final deste item, computado conforme descrito no item 4.1 deste estudo, a 

aderência dos Sistemas Estaduais de TI ao princípios da boa governança, estabelecidos na 

Norma ABNT NBR ISO/IEC 38.500:2009 a maioria dos Estados se preocupou em estabelecer 

atividades claras para cada um dos órgãos envolvidos na Governança de TI, mas apesar de boa 

parte deles também se preocupar em definir um responsável pela consolidação da política, da 

estratégia de uso e pelo plano diretor, a grande maioria não vai além deste ponto. Vamos 

lembrar o que disse a Norma sobre o principal motivo para frustração dos interessados quanto 

tratamos de governança de TI: muitas vezes uma proporção significativa dos gastos de uma 

organização é alocada em manutenção e investimentos em ativos de Tecnologia da Informação, 

sem que os resultados esperados sejam atingidos, não se justificando os investimentos 

realizados, a principal razão para a frustração dos planos e o insucesso dos resultados é o foco 

demasiado nas questões técnicas, financeiras e de programação das atividades de Tecnologia 

da Informação e o descaso em buscar o sentido do uso de TI no contexto geral do negócio.  

A grande maioria dos Estados não defini politicas clara de otimização das aquisições, nem tão 

pouco critérios de avaliação de desempenho dos Sistemas e, logo, um responsável por aferir 

esse desempenho. A regra geral é que a tarefa de validação da conformidade seja feita por um 

dos órgãos envolvidos diretamente na normatização, na gestão ou na execução, o que se 

configura um claro conflito de interesse. E por fim a questão do comportamento humano, que 

tanto influência nas estratégias emergentes, como veremos na análise das entrevistas, fica 

praticamente alijada das regulamentações.  
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Considerando uma avaliação de aderência com nota máxima de 12, o SETI/RJ ficou pontuado 

em 7, numa posição intermediária em relação aos demais Estados. Veremos as implicações 

disto mais à frente.  

 

5.2 Pesquisa de percepção  

Dentre os pesquisados que atenderam ao chamamento de participação 75% trabalham há mais 

de quatro anos na administração pública, o que oferece uma amostra com razoável experiência 

na área. Do total dos participantes 87,5%, já teve experiência pregressa no setor privado. 

Somente um participante era cliente dos Sistemas Estaduais de TI, o que invalida qualquer 

inferência ou dedução sobre o conjunto de respostas apresentadas para este grupo específico. 

Dos 15 respondentes que eram integrantes dos Sistemas Estaduais de TI, 14 advém de posições 

de diretoria das Empresas de Processamento de Dados e outros órgãos executores das políticas 

e estratégias de TI nos Estados. Como a amostra do grupo de diretores destes órgãos possui um 

total de 96 pessoas, estas 14 respostas representam 14,6% dos integrantes, apesar do percentual 

alto devemos recordar que as respostas estão concentradas em alguns Estados, principalmente 

Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, com 3 respondentes por cada um deles. O Estado 

do Amazonas ofereceu 2 respostas e Maranhão, Mato Grosso, Pará, São Paulo e Santa Catarina 

ofereceram uma resposta cada. A questão sobre o contato com profissionais de outros Estados 

com funções similares nos revelou que 50,1% consideram ter muito contato ou contato 

sistemático, o que nos dá um indicativo de sua capacidade de comparação dos serviços 

prestados por eles próprios contra os serviços prestados por outras organizações estaduais. O 

dado mais relevante é que somente 4, ou 25%, dos respondentes afirmou categoricamente que 

é “capaz de descrever a estrutura de órgãos de Tecnologia da Informação que atuam em minha 

Unidade da Federação, identificando suas principais responsabilidades”. Uma grande fatia de 

62,5% afirmou que possui “parcialmente” essa capacidade. Em contrapartida 75% do total 

afirmam categoricamente (“concordam plenamente”) ter essa capacidade para os órgãos de TI 
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onde estão lotados. Estes profissionais são em maioria, como já mostramos, lotados em órgãos 

de execução das políticas de TI, podemos assim concluir que eles conhecem seus órgãos, mas 

não conhecem confortavelmente os demais órgãos dos seus Sistemas de TI, como vimos nas 

análises no item 5.1, justamente aqueles a quem se prestam a apoiar na consecução das política 

e estratégias de TI. 

Um dado interessante sobre as questões de qualificação, é que somente 4 pessoas concordaram 

completamente com a afirmação “A Unidade da Federação em que trabalho possui um plano 

de utilização de TI para suportar Programas e Ações do governo”. 43,8% concordam 

parcialmente, o que pode nos indicar que os planos existem mas falham em execução para 

suportar efetivamente programas e ações ou que os planos são parciais ou incompletos na sua 

concepção, levando ao mesmo resultado. Um percentual não desprezível de 31,3% não 

considera a afirmação verdadeira, total ou parcialmente. A visão deste mesmo grupo sobre a 

existência de planos de suporte dentro de seus órgãos se apresenta com melhores resultados que 

para a visão para os governos de forma ampla, 37,5% concordam totalmente e outros 37,5% 

parcialmente sobre a existência de um plano intra-órgão com essa finalidade. Novamente 

repete-se o padrão da questão anterior, os participantes da pesquisa demonstram conhecimento 

sobre a práxis local, mas não estão seguros em indicar no nível do Governo Estadual onde se 

encerra o mesmo padrão de atuação. Quando olhamos, de certa forma, a efetividade da atuação 

dos órgãos de TI no suporte a programas e ações de governo vemos que 9 pessoas (56,3%) 

afirmam categoricamente que pode citar ao menos 3 projetos nos últimos 12 meses onde estes 

órgãos tiveram atuação relevante no sucesso do projeto e mais 5 pessoas (31,3%) afirmaram 

que concordam parcialmente. De toda forma somente 12,5% disseram “não concordar nem 

discordar” do fato, e ninguém discordou mesmo que parcialmente. Vemos, portanto, que ao que 

pesem as dificuldades inerentes à adoção de TI como ferramenta de suporte aos Governos, têm 

surgido resultados relevantes. Teria sido muito importante checar essa percepção com uma 

amostra maior de gestores públicos não envolvidos nas áreas de Tecnologia da Informação. A 

comparação das percepções nos permitiria identificar super ou sub valorizações dos resultados 

atingidos através da identificação de possíveis discrepâncias das visões internas e externas aos 

SETIs.  

Quando analisamos o subconjunto da amostra que representa somente os profissionais de TI 

dos Estado, vemos que somente 1 pesquisado concordou totalmente com a afirmação de que o 

órgão central de TI trabalha sistematicamente em conjunto com os demais órgãos do Estado. A 

maioria dos pesquisados concordou parcialmente com essa afirmação, 61,5% ou 8 pessoas. 4 

pessoas tiveram posição neutra ou negativa. A percepção deste grupo melhora quando se avalia 

o suporte oferecido pelos órgãos centrais aos clientes dentro do Estado. Não se trada do suporte 

ao ambiente de TI, mas o suporte como ferramenta para realização das diversas missões 

finalísticas dos demais órgãos dos Governos Estaduais, nada menos de 46,2% concordaram 

totalmente e 38,5% concordaram parcialmente. Como apresentado na seção da metodologia 

essa pergunta objetivava avalia a medida que os profissionais de TI tinham da eficácia de seu 

trabalho. A missão da tecnologia de informação não se justifica de maneira autônoma. A 

eficácia da TI é viabilizar um sistema que consiga levar aos gestores informações relevantes 

para sua tomada de decisão. Se os profissionais de TI avaliam que sua produção “facilita o 
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trabalho dos demais órgãos”, qual seja definir, implementar monitora e corrigir políticas 

públicas de diversas áreas de atuação do Estado, é porque se julgam eficazes em sua missão. 

Uma questão que já vimos refletida nos diversos desenhos das estruturas estaduais de TI é sobre 

a centralização de decisões sobre políticas e estratégias inerentes aos próprios SETIs. Dez entre 

treze entrevistados, ou seja 77%, estariam dispostos a abrir mão de parte de seu poder decisório 

concentrando deliberações técnicas nos órgãos centrais. Esse resultado deve possuir um viés 

escondido, pois como já vimos, a maioria dos pesquisados são gestores desses próprios órgãos. 

Logo não é trivial considerar que se a amostra tivesse maior participação de profissionais dos 

órgãos locais teríamos um resultado similar. As entrevistas realizadas com pessoas destes 

órgãos locais, ao menos no âmbito do SETI/RJ, poderão dar uma medida desta possibilidade, 

dentro claro da realidade do Estado.  

A questão que buscava mensurar a qualidade do trabalho dos SETIs em relação aos demais 

sistemas traz um dado relevante quando olhamos o conjunto dos respondentes que optaram pela 

posição neutra (“não concordo nem discordo”), foram 30,8% de respostas nessa opção, que 

junto com os 46,2% de posições levemente positivas e confrontados com somente 7,7% (1 

pessoa) com visão plenamente positiva nos indica que a mediana da percepção é mais deslocada 

para a visão neutra do que para a francamente positiva. Em outras palavras, as pessoas 

pesquisadas têm leve entendimento que prestam serviços, em certas situações não identificadas 

pela pesquisa, inferiores aos demais órgãos. 

A única resposta de um pesquisado cliente dos SETIs não nos permite qualquer tipo de 

inferência, mas somente a título de registro, esta pessoa concordou parcialmente que consegue 

imaginar a aplicabilidade da TI como ferramenta para atingir seus objetivos, também concordou 

parcialmente que a TI já possui um envolvimento fundamental na sua atuação como gestor 

público, teve uma visão neutra (o que estamos considerando um resultado detrator da 

percepção) quando a relevância das informações geradas pelos sistemas de TI, teve uma visão 

parcialmente positiva quando a sua capacidade de justificar os custos agregados de TI frente 

aos benefícios que trazem para sua função e, por fim, discordou totalmente que a área de TI do 

órgão onde está lotada alcança resultados mais positivos que os resultados alcançados em 

demais órgãos.  

5.3 Análise do Orçamento Estadual de TI do Estado do Rio de Janeiro 

Iniciemos nossa análise observando dos dados sobre a dotação inicial dos projetos de TI no 

orçamento do Estado do Rio de Janeiro. No período de 8 anos, de 2007 a 2014, contemplado 

nesta pesquisa somente 12 unidades gestoras de 8 secretarias provisionaram verbas para uso em 

projeto de TI. Destes somente o “404100 - Fundação C.C.F. de Amparo à Pesquisa do ERJ” 

provisionou verbas na subfunção 126 em todos os anos do período apurado. Até mesmo o 

PRODERJ, representado pela unidade gestora “403200 - Centro de Tecn de Informação e 

Comun do ERJ” não fez provisionamento em todos os anos, iniciando sua série somente em 

2009. O valor provisionado tem comportamento errático, iniciando a série em R$ 23 milhões e 

terminando em 32 milhões, mas passando por um mínimo de R$ 13 milhões em 2010 e um pico 

de R$ 53 milhões em 2012. No último ano apurado, 2014, somente as Secretarias de Obras, 

através do Fundo do Departamento de Estradas de Rodagem; a Casa Civil, através do 
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PRODERJ e a Ciência e Tecnologia, através do Fundo de Amparo à Pesquisa, provisionaram 

verbas na subfunção. O valor provisionado total no ano de 2014 foi de R$ 66.024.777.534,13 

(sessenta e seis bilhões, vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, quinhentos e 

trinta e quatro reais e treze centavo), logo o valor provisionado para gastos em Tecnologia da 

Informação representava 0,049% do gasto total do Estado. Fica patente que a forma como são 

apropriados os gastos de TI em tempo de planejamento é totalmente casual. Os gastos deveriam 

contemplar não só investimentos em novos ativos de tecnologia como também os custos de 

manutenção dos ativos já em uso, considerando ativos, não somente bens patrimoniais, mas 

também sistemas em utilização. Os custos de manutenção de um sistema de TI compreendem 

serviços de atualização de software, serviços de desenvolvimento evolutivo e corretivo, custos 

de atualização das equipes técnicas, custos de aluguel de equipamentos entre outros. Desta 

forma, mesmo que o provisionamento variasse através dos anos, seria natural supor que tivesse 

um comportamento mais incremental no orçamento do que apresentado nos dados levantados.  

Estranhamento, quando partimos para analisar os valores desembolsados nesse mesmo período, 

um número ainda menor de Secretarias, somente 5, registraram lançamentos na subfunção 126. 

Podemos supor que parte dos gastos e investimentos previstos não foram realizados, mas 

também que podem ter havido erros no processo de lançamento dos gastos. Somente 8 unidades 

gestoras lançaram gastos nessa subfunção, registrando que o PRODERJ recebeu 

descentralizações de outras duas Secretarias (Planejamento e Ciência e Tecnologia) que não a 

qual se reportava, Secretaria da Casa Civil. Se compararmos os valores lançados com aqueles 

constantes no provisionamento original veremos que a variação é muito alta, tanto para cima 

como para baixo. No período de 2007 a 2014, os valores lançados como despesas (gastos 

correntes e investimentos) representaram respectivamente 57%, 76%, 138%, 163%, 127%, 

66%, 237% e 183% dos valores inicialmente previstos. Os valores gastos totais nesses anos 

foram, na sequência, R$ 13 milhões, R$ 21 milhões, R$ 31 milhões, R$ 21 milhões, R$ 37 

milhões, R$ 35 milhões, R$ 65 milhões e R$ 58 milhões. Os valores totais no grupo de despesas 

de investimento foram, na sequência, R$ 468 mil, R$ 1,2 milhões, R$ 10 milhões, R$ 1 milhão, 

R$ 14 milhões, R$ 2,9 milhões, R$ 12 milhões e R$ 14 milhões. Os valores no grupo de 

despesas de outras despesas correntes foram, ainda na sequência dos anos, de R$ 13 milhões, 

R$ 20 milhões, R$ 21 milhões, R$ 21 milhões, R$ 22 milhões, R$ 32 milhões, R$ 53 milhões 

e R$ 45 milhões. A tabela abaixo representa esses valores segregados por Unidade Gestora: 

 

O comportamento mais incremental dos desembolsos no grupo de outras despesas correntes se 

dever, quase que exclusivamente, à disciplina do PRODERJ nos seus lançamentos. Vejamos 

como se comportaram os gastos totais nesse período: 
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O grupo 3 apresentou variação de cerca de 20% entre os anos de 2011 a 2014, período em que 

os gastos correntes do PRODERJ cresceram mais de 75%, indo de R$ 21 milhões a R$ 38 

milhões, tempo passado pelo pico de R$ 44 milhões em 2013. O crescimento do custo de 

manutenção da infraestrutura de TI no PRODERJ pode indicar que, na prática, mais ativos 

tecnológicos estão disponíveis neste órgão para uso próprio ou de terceiros dentro do Governo 

do Estado, ainda assim somente 0,123% do grupo de gastos de “Outras Despesas Correntes” 

são declaradamente relativos à infraestrutura de TI e somente 0,200% do grupo de 

“Investimento” são relativos ao campo. 

A 26º Pesquisa Anual de Uso de TI - 2015, do Professor Fernando Meirelles, que cobriu 68% 

das 500 maiores empresas privadas do país na sua versão de 2013 (MEIRELLES, 2015), nos 

mostra que a média de custos em TI, incluindo gastos correntes e investimentos, para aquele 

universo contra o total de faturamento das empresas foi de 7,6% em 2014. A Receita Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro em 2014 foi de R$ 74.279.060.641,89, como mostra a 

relatório reproduzido abaixo: 

 

O custo de TI efetivamente lançado nos relatórios da execução orçamentária do Poder 

Executivo do ERJ em 2014 são equivalentes a 0,06% do total das receitas do Poder. Respeitadas 

as limitações da analogia ainda assim o custo no setor privado proporcionalmente ao valor da 

receita é 127 vezes superior ao valor alcançado no Estado do Rio de Janeiro no mesmo ano 

(0,06% do total de recursos arrecadados), como percentual do total das receitas. No setor 

bancário o gasto com TI chega a 13,8% da receita e no setor de serviços a 10,8%. Um outro 

dado trazido pela pesquisa é que o custo anual médio de TI por funcionário nas maiores 

empresas do setor privado é de R$ 24.500,00. Segundo documento extraído do Portal de 

Transparência do Estado do Rio de Janeiro em setembro de 2013 a Administração Pública 

Direta e Indireta contava com aproximadamente 259.732 servidores. Considerando o valor 

declarado como gastos totais de TI no Poder Executivo teríamos um valor de R$ 201,19 de 

custo anual de TI por funcionário. Estas comparações nos dão indícios de que deve haver 

alguma imprecisão na apuração dos custos de TI no PE-ERJ. 

Conforme citado na metodologia do estudo foram apurados a partir dos dados disponíveis no 

mesmo Portal do Governo do ERJ as contratações por fornecedor, por órgão e por unidade 

gestora que possuíam um dos termos selecionados como característicos da área de Tecnologia 

da Informação. Os dados detalhados constam no ANEXO IV mas pode-se ressaltar que o total 

gasto somente de 2014, segundo este critério, foi de R$ 175.668.302,93, ou seja, 236% superior 
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ao valor declarado na subfunção 126. Nada mesmo do que 26 Secretarias de Estado realizaram 

contratações na área. São emblemáticos os casos do DETRAN/RJ que realizou gastos de mais 

de R$ 37 milhões, a SEEDUC/RJ com gastos maiores de R$ 13 milhões, a SEFAZ/RJ com 

mais de R$ 16 milhões de recursos do FAF (Fundo Especial de Administração Fazendária) e a 

Procuradoria Geral do Estado com gastos de mais de R$ 12 milhões. Comparando os valores 

apurados desta maneira com a pesquisa do Prof. Meirelles, entretanto, ainda temos um 

percentual de gastos versus receita baixo em comparação com a amostra objeto desta pesquisa. 

A participação dos custos de TI no Poder Executivo do ERJ sobre de 0,06% do custo total para 

0,236% da receita. De toda forma, fica claro que o gasto em TI o Poder Executivo do Estado 

do Rio de Janeiro é muito inferior à média do gasto médio das maiores 500 empresas nacionais, 

proporcionalmente. Não dispomos ainda de uma pesquisa referente ao setor público nacional, 

mas seria interessante em estudo futuro analisar a evolução dos gastos de TI sob este critério 

no ERJ e compará-lo dentro dos mesmos critérios ao que acontece em outros Estados da União. 

5.4 Análise das Entrevistas 

Antes de avançar sobre a síntese dos fatos, conceitos e processos descritos pelos entrevistados 

vamos recordar uma característica do SETI/RJ e que, como vimos na análise da legislação dos 

outros Estados é uma situação recorrente. O CONSETI é o Órgão Normativo do Sistema em 

tela, ele é formado por um corpo de 9 Secretários de Estado, pelo Presidente do PRODERJ 

capitaneados pelo Governador, entretanto não possui corpo técnico, seja fixo, lotado no próprio 

órgão, ou seja, variante, alocado sob demanda das atividades. Somente se estabeleceu a 

necessidade de nomear um Comitê Executivo, com representantes de um subconjunto destas 

Secretarias capitaneados por um representante do PRODERJ.  

O que a descrição acima nos faz ver? Não existe equipe alocada total ou parcialmente para 

execução das tarefas que cabem ao CONSETI, toda operacionalização das tarefas do Conselho 

deve ser feita por uma “Secretaria-Executiva”, que é exatamente o PRODERJ. Assim a equipe 

de funcionários deste órgão deve ser responsável pelas tarefas de Gestão do SETI/RJ como 

também de planejamento, normatização, acompanhamento e auditoria. Abaixo representada a 

estrutura interna do PRODERJ, segundo sua página na Web (Proderj, 2015). Vale ressaltar que 

neste desenho o CONSETI aparece em posição que indica assessoria dentro do PRODERJ. As 

reuniões do próprio Conselho se prestam a discutir as sugestões do Comitê Executivo, leia-se 

da Secretaria-Executiva, leia-se do PRODERJ. Como veremos esse é um dos motivos que irá 

confundir o entendimento dos representantes dos Órgãos Setoriais e minar a credibilidade do 

Sistema. 
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Figura 30 - Estrutura Organizacional do PRODERJ 

 

5.4.1 Sobre o conhecimento da estruturação do SETI/RJ 

 

Em geral os entrevistados sabem que há uma regulamentação no Poder Executivo que define 

os papeis dos órgãos envolvidos na área de TIC do Estado, mas não se atêm às regras em si. 

Em outras palavras, apesar de uma regulamentação bem especifica e já consolidada sobre as 

atividades que cabem a cada grupo de órgãos (normativo - CONSETI, gestor - PRODERJ, 

executores – unidades locais), vamos lembrar que a última modificação importante foi em 2007, 

os entrevistados demostraram não saber relacionar as atividades e os órgãos responsáveis, nem 

mesmo sabem segregar os órgãos nos 3 grupos funcionais definidos na legislação. 

Entrevistado 2, que já trabalhou em várias secretarias foi taxativo ao dizer que “conheço as 

[regras] que regem as responsabilidades do PRODERJ, do CONSETI, mas não existe 

especificação que eu conheça para os órgãos”, ou seja, em sua visão as normas são omissas 

em definir as responsabilidades das assessorias de TI em cada um dos demais órgãos da 
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Administração Direta e Indireta do PEERJ, apesar do artigo 6º do Decreto 40.709/2007 detalhar 

13 atividades e obrigações dos Órgãos Setoriais, inclusive a que obriga a “encaminhar ao 

CONSETI o seu planejamento anual de investimentos e despesas de custeios em tecnologia da 

informação e comunicação”. Sabemos que isso não é cumprido pelo que demonstramos no 

item anterior deste capítulo de resultados. O Entrevistado 3 reconheceu esse padrão de 

comportamento, qual seja desconhecer as regras que definem as responsabilidades os órgãos 

também em outros interlocutores, “as pessoas sabem como é que é, elas não sabem por que é. 

Então elas não são capazes de entrar em uma sala e falar: vocês não podem falar isso, porque 

não é da sua competência falar isso, não lhe compete essa atividade, você pode até opinar 

sobre isso, mas essa responsabilidade é de fulano” e ainda “eles tem um conhecimento tácito 

de como é que as coisas deveriam acontecer. Eles sabem que existe o CONSETI, eles sabem 

que existe o PRODERJ, eles sabem que existe a Casa Civil, tem a seguridade estaduais, mas 

eles não têm o conhecimento real sobre qual é a tarefa do banco no preto dessas unidades”.  

O Entrevistado 1, que já teve envolvimento direcional no Órgão Gestor, admitiu em vários 

momentos que há uma falha de comunicação das responsabilidades dos entes do SETI/RJ e da 

possibilidade de colaboração que podem oferecer entre si, disse ele: “o PRODERJ não teve 

capacidade de se comunicar. Eu já passei por diversas situações, em apresentar projetos do 

PRODERJ e a pessoa falar: eu não sabia que o PRODERJ fazia isso". 

Quando confrontados com a questão sobre a existência formal do Sistema Estadual de 

Tecnologia da Informação do Estado do Rio de Janeiro, ambos os Entrevistados 2 e 3, que 

trabalharam mais de 15 anos no seio do SETI/RJ, lembrando que a primeira definição de um 

Decreto sobre o SETI foi em 2000, declararam desconhecimento desta figura da Administração 

Estadual. Reproduzo as palavras do Entrevistado 2, “Não existe essa figura, existe?”, ou 

ainda, “Depois de 16 anos de Estado, aprendi uma coisa nova. Desconheço. Para mim, era o 

CONSETI que era essa figura”, disse ele confundindo a parte com o todo, o Entrevistado 3 

não teve uma posição muito diferente, “Não, eu conheço todas as leis que estabelecem 

contratação de produtos e serviços do escopo Federal no estadual. Eventualmente os 

municipais do Rio, mas nenhum Decreto estadual que estabeleça padrões de tecnologia” e 

ainda “[eu tenho] o conhecimento da existência do Decreto que estabelece o CONSETI e a 

estrutura dele na presença das secretarias, mas... ...Desconheço o Sistema Estadual da 

Tecnologia da Informação”. O artigo primeiro do Decreto 26.995/2000 estabeleceu o Sistema 

e enumerou seus integrantes: “Fica instituído o Sistema Estadual de Tecnologia da Informação 

- SETI, composto pelo conjunto de recursos humanos, tecnológicos e de equipamentos voltados 

para o estabelecimento e implementação de políticas para a informação pública, a saber”: 

I - As assessorias de informática ou correlatos dos órgãos e entidades da 

administração pública estadual direta e indireta;  

II - Os órgãos e entes estaduais relevantes para o setor;  

III - As empresas credenciadas de serviços e equipamentos, no âmbito da 

administração estadual; 

IV - As normas, os padrões e a documentação a serem usados no Sistema. 
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Em resumo, mesmo pessoas experientes e capacitadas nas atividades de TIC pública dentro do 

Estado do Rio de Janeiro podem não ter conhecimento nítido das responsabilidades dos órgãos 

envolvidos no modelo de governança de TI do Estado e mais, não apresentam sentimento de 

corpo (sprit du corps) em relação ao Sistema. “Não existe um motivo, ele não exerce esse 

controle. É aquilo que você falou, se ele não controla, eu faço o que eu quiser” disse o 

Entrevistado 2, grifos do trabalho. Desta forma, mesmo que de direito o SETI/RJ esteja em 

concordância com o Princípio 1 (Responsabilidade) da boa governança de TI da Normal ABNT 

ISSO/IEC 38.500:2009, de fato não está. Repetindo o que foi apresentado no item 3.3 do estudo, 

deve ser claro para indivíduos e grupos dentro da organização suas responsabilidades em 

relação à oferta e à demanda de Sistemas de TI, devem estes também aceitar tais 

responsabilidade e demonstrar accountability sobre elas. 

5.4.2 Sobre a efetividade do papel do CONSETI 

 

Foi consenso entre os 3 entrevistados que atualmente não há qualquer efetividade sobre o 

trabalho do CONSETI dentro do SETI/RJ e do Poder Executivo, o que na verdade não é uma 

surpresa, o site do Conselho (Conselho Estadual de Tecnologia da Informação, 2015) mostra-

nos que nos 2 primeiros anos de existência ele emitiu 11 Resoluções e/ou Deliberações e 

somente 2 em 2007. Disse o Entrevistado 2, sobre a efetividade: “Nenhuma. Faz ata de 

registro de preço. Esse é o grande mote do CONSETI, fazer a ata como tentativa de 

padronização, mas seguir ou não a ata, é uma opção do órgão”. O Entrevistado 3, também 

de origem em órgãos setoriais, disse: “A presença do CONSETI é incipiente, o CONSETI ele 

tenta estabelecer alguns padrões, criar grupos de trabalho, não consegue levar esse grupo de 

trabalho a termo para a definição de padrões, e como um todo, as unidades do Estado, apesar 

de eventualmente, participarem das reuniões do CONSETI, elas não saíram”.  

Vale registrar que o Entrevistado 3 viu um viés positivo no que tange a padronização de ações 

de TIC no Estado através das Atas de Registro de Preços citadas pelo Entrevistado 2, em 

visível discordância com este nesse ponto: “Eu acho que a iniciativa do PRODERJ concentra 

em si, estruturas de contratação ágeis e padronizadas, pode beneficiar muito o e Estado. O que 

eu quero dizer com isso? Ele pode estabelecer um mecanismo de compra rápida, registro de 

preço, e paralelamente, conduzir o Estado para que tenha uma homogeneidade nos seus 

padrões tecnológicos”. Interessante a visão porque traz uma política que nessa perspectiva se 

mostrou efetiva no quesito homogeneidade tecnológica.  

A falta de efetividade do CONSETI é de conhecimento do Órgão Gestor da Política de TIC do 

ERJ, como demonstram as falas do Entrevistado 1: “A proposta do PRODERJ é fazer com 

que o CONSETI, que é o Conselho Estadual de TI, tenha uma ação mais, assim, efetiva, a ideia 

é que qualquer tipo de coordenação que eu tenha, investimento, qualquer iniciativa, ela passe 

por esse Conselho Estadual”. Sabemos que isso já deveria estar ocorrendo item II do Artigo 4º 

do Decreto 40.709/2007 determina como atribuição do Conselho, entre outras, “estabelecer as 

prioridades de alocação de recursos orçamentários para os investimentos e as despesas de 

custeios referentes aos projetos do Governo do Estado na área de tecnologia da informação e 

comunicação”. Ele complementou “A ideia do Conselho, do CONSETI, não é engessar, é você, 
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através do CONSETI, você ter algumas áreas temáticas que vão avalizar as iniciativas. Por 

exemplo, uma área temática seria BI, uma área temática seriam investimentos de 

infraestrutura, conectividade”. Sabemos pelas declarações dos demais que não acontece.  

5.4.3 Sobre a influência do CONSETI na gestão de TI. 

 

Da forma como já apresentado nas considerações anteriores é de se esperar que o Conselho não 

influencie na prática através de suas normas a formulação da estratégia de TI dos órgãos da 

Administração Pública nem o seu processo de gestão, tanto na avaliação, quanto no 

direcionamento e no monitoramento. Complementando a ideia da criação das áreas temáticas 

pelo Conselho, o Entrevistado 1 prossegue seu raciocínio: “É uma tentativa de você tentar fazer 

com que os investimentos da TI sejam minimamente melhor planejados. Isso é fato. Algo 

paralelo que está sendo... que faz parte de formalizar essa nova atuação do CONSETI, é você 

fazer com que através do SIGA, é um sistema que faz todo o processo de aquisição. Você, de 

alguma maneira, você categorizar o tipo de aquisição. Porque toda aquisição que for 

identificada como relacionada a TI, a TIC, passa por essa análise, por esse parecer do 

CONSETI”. Não há hoje na estrutura do SETI/RJ essa obrigatoriedade. A regulamentação já 

estabelece que o Conselho dever priorizar os investimentos e custos, sem dizer como o fará, 

que os órgãos informem seus planos previamente, mas não há qualquer exigência de aprovação 

prévia, seja técnica, seja econômico-financeira, antes da realização de uma contratação.  

Nossas entrevistas confirmam que ainda não foi estabelecida uma Estratégia de TI para o Estado 

como um corpo único, uma vez que nem o próprio Órgão Gestor possui a sua. Os Planos 

Diretores de Tecnologia da Informação são o instrumento mais comum na área privada e 

também na pública para este fim. O Entrevistado 1 nos faz saber que o PRODERJ não o possui, 

ou se possui irá refazê-lo por algum motivo: “porque PRODERJ vai fazer um trabalho com o 

pessoal do UERJ, que seria o PDTIC do PRODERJ. E eu acredito que o pessoal da Inova 

UERJ, que é o nome do pessoal que vai fazer... eu acho que uma das primeiras perguntas que 

vai ser feitas ao PRODERJ, que vai ser o seguinte: vocês quando crescerem o que vão querer 

ser, até para o cara poder fazer o trabalho dele”.  

Analisando através da perspectiva dos órgãos que deveriam ser geridos pelo Sistema, sendo 

foco das normas proferidas, vemos que a dupla CONSETI/PRODERJ realmente não consegue 

ter sucesso em seus objetivos. Os Órgãos Setoriais acabam usando as poucas normatizações 

para sua conveniência, ou seja, em dado momento as usam para afirmar posições que lhe 

interessam, e em outros para ignora-las. Vejam a afirmação do Entrevistado 3 sobre a 

influência real do Conselho: “Eu uso exatamente as suas palavras, as normas estabelecidas 

pelo CONSETI não têm efeito prático, sublinhando o prático, dentro do Estado”. E mais: 

“quando é de interesse as unidades estaduais, elas utilizam: Conforme estabelecido pelo 

CONSETI, sugerimos a aquisição de Y, X e Z. Ou quando há algum conflito maior, essas 

normas sendo utilizadas pela PGE, pela assessoria de publicidade, pela Secretaria Geral de 

Administração podem atrapalhar algum desenvolvimento de alguma iniciativa. Praticamente, 

pouco”. Ele resume, muito preciso: "Todo mundo faz o que o CONSETI quer, até que não 

queria”. O Entrevistado 2 vem nos mostrar que esse vácuo de coordenação se preenche sozinho, 
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conforme o tema em discussão, por outros órgãos da Administração Pública. Falando sobre um 

sistema adotado há alguns anos pela Secretaria de Estado da Casa Civil, até com apoio 

tecnológico do PRODERJ, e que se expandiu pelos demais órgãos da Administração que 

dependiam de trocar grande quantidade de informações com aquele órgão, ou seja, praticamente 

todos: “Existem iniciativas de padronização tecnológica mais fortes na Casa Civil, por 

exemplo, com o processo digital. É muito mais forte, muito mais impositivo, uma posição da 

Casa Civil do que do próprio PRODERJ”. Como se diz popularmente, “é o rabo abanando o 

cachorro”.  

Na falta do planejamento, da estratégia, das políticas de utilização, as assessorias de TIC dos 

órgãos do Poder Executivo passam a adotar táticas para conseguir a alocação dos recursos 

necessários para consecução de seu trabalho. Vejam o que o Entrevistado 2 nos ensina a sobre 

o processo de decisão para realizar a expansão necessária em um sistema de informação 

essencial ao ERJ: “Olha, mas nada motiva mais um Governo Estadual do que a catástrofe. 

Uma nova funcionalidade não é uma catástrofe tão grande. Agora, na hora que você chega e 

fala: Acabou. Você não tem mais como saber quais contribuintes estão ou não cadastrados, se 

esse datacenter não conseguir manter essas máquinas ligadas. O governador vai ter que saber 

o saldo na conta dele, do estado, vai com o cartãozinho do Itaú e ir lá, ou do Bradesco, e ir lá 

tirar o saldo, entendeu? A arrecadação de amanhã, eu não sei se vai entrar ou se não vai 

entrar, eu não tenho ideia”. “Uma nova funcionalidade não é uma catástrofe tão grande” 

significa aqui, não adianta me planejar para mitigar um risco sistêmico, a presença do risco é 

mais eficaz para o objetivo final de impedir que ele se concretize. 

 

5.4.4 Sobre a integração com o CONSETI para o planejamento de TI. 

 

Se o CONSETI não consegue influenciar o planejamento do Órgãos Setoriais também não 

obtém as informações necessárias para construir um plano de gastos de TI. Os Entrevistados 

que trabalham em Órgãos Setoriais têm a percepção que as reuniões do grupo Estratégico 

(Governador e Secretários) não acontecem e tão pouco reuniões dos gestores de TIC dos órgãos 

do Estado ou as temáticas previstas na norma. Disse o Entrevistado 2:  “Não. O CONSETI, até 

alguns anos atrás, ele tinha reuniões periódicas, para tentar agregar isso. Até o Pezão era 

Vice-Presidente do CONSETI e assim tinha toda uma importância política. Mas isso foi 

minguando, ainda na gestão do XXX, já no final, no último ano da gestão do XXX não teve 

nenhuma reunião. Eu disso porque eu era representante da Fazenda na época e não fui 

convidado para nenhuma. Então, assim, o negócio esvaziou totalmente. O CONSETI virou 

gerador de ata de registro de preços”, ainda falando sobre a perda de poder político do 

CONSETI ele ressalta que o fato de haver uma relação direta com a Governadoria aumentava 

sua importância no Estado. Essa opinião diverge da posição do Entrevistado 1, como veremos 

a frente, que considera mais efetiva a coordenação do CONSETI pelo Secretário de Estado de 

Ciência e Tecnologia, titular da pasta a qual o PRODERJ está ligado atualmente. Vejamos sua 

afirmação quando comentava sobre as responsabilidades do PRODERJ e dos demais órgãos 

frente a este: “funcionalmente, ele tem o nome de uma secretaria, ele tinha, até a mudança do 
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governo, agora ele está subordinado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas antes ele se 

reportava direto para a Governadoria, para o Vice-Governador. Então, assim, ele não usava 

esse poder nele”. Na linha de pensamento apresentada na sessão anterior, que poderíamos 

chamar de “estratégia do desastre”, o Entrevistado 3 reforça que atualmente quando os Órgãos 

Setoriais precisam negociar alocação de verbas dentro de seus órgãos, o planejamento de novas 

capacidades de TIC não é o melhor approach, vejamos: “ Você tem que estar associando 

funcionalidades e amarrando isso a investimento. É a mesma coisa de você pedir aumento no 

trabalho. Aquelas pessoas que vão pedir aumento, porque, assim: “Ah, não, chefe, se você me 

der um aumento eu posso produzir muito mais...” O cara já fracassou. O que o cara tem que 

fazer na realidade? Primeiro, produz a mais e diz: “Olha, está vendo como eu estou fazendo a 

mais? ” É isso, é esse o exercício que você tem que fazer, para fazer o órgão crescer. E é isso 

o que o PRODERJ tem que fazer. O PRODERJ tem grandes sistemas de grande 

responsabilidade, que estão sob a mão dele, está ali embaixo da infraestrutura dele. Você não 

pode acreditar que um sistema como o de matrícula online, que foi um sistema que deu certo, 

que passou no jornal...” A ausência do poder de organização dos orçamentos de investimento e 

custeio das atividades de TIC no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro está criando um 

vácuo onde crescem práticas que diminuem a coordenação do sistema e sua eficiência.   

Confirmando o indicio que este estudo identificou com a análise do orçamento e da execução 

orçamentária, o Entrevistado 1 explicou o desejo de usar a categorização correta obrigatória 

dos projetos e custos de TIC como ferramenta para permitir um controle real por parte do 

CONSETI: “Algo paralelo que está sendo... que faz parte de formalizar essa nova atuação do 

CONSETI, é você fazer com que através do SIGA, é um sistema que faz todo o processo de 

aquisição. Você, de alguma maneira, você categorizar o tipo de aquisição. Porque toda 

aquisição que for identificada como relacionada a TI, a TIC, passa por essa análise, por esse 

parecer do CONSETI”. 

 

5.4.5 Sobre a coordenação técnica do PRODERJ 

 

Falando sobre a percepção dos integrantes do Órgão Gestor sobre seu próprio poder de 

coordenação técnica, o Entrevistado 1 declarou: “o que nesse se sente é que há uma falha de 

comunicação do PRODERJ e, provavelmente, deve ocorrer também com o CONSETI. Os 

órgãos do estado, eu diria que uma parte significativa, não sabe nem qual é o papel do 

PRODERJ, não sabe o que o PRODERJ faz”, como o principal objetivo do PRODERJ é gerir 

o sistema, podemos supor então que a maioria os órgãos carecem de uma coordenação maior. 

E ele faz uma ligação direta e clara entre a falta de coordenação técnica com uma baixa 

eficiência, que se apresenta através de redundância de gastos. É muito claro que o SETI/RJ não 

precisa concentrar todas as iniciativas no Órgão Gestor, mas esse deveria ter ciência de todos 

os projetos corporativos e estruturantes para compartilhar essa experiência com outros órgãos, 

diminuindo o custo de adoção de uma determinada tecnologia já dominada em alguma parte do 

Poder Executivo e que do contrário terá de ser explorada “do zero”. Disse ele: “essa questão aí 

das ações coordenadas entre os órgãos do governo, a gente vivencia quase que semanalmente. 
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Isso, com absoluta convicção, isso gera questões aqui, de investimento, de redundância, o que 

é um desperdício”. 

Aqueles que se originaram nos Órgãos Setoriais tem o consenso de classifica-los em dois grupos 

principais. O primeiro os órgãos que possuem forte estrutura administrativa e garantia de 

recursos financeiros, como a Fazenda, a Educação, a Saúde em certa medida, o DETRAN/RJ, 

a Segurança Pública e o Ministério Público. Estes têm capacidade técnica e de recursos de 

construir suas políticas e estratégias de TIC e mantêm um isolamento do PRODERJ. O segundo 

grupo, de pequenas e médias Secretaria e órgãos e agências com orçamento mais restrito, que 

são a grande maioria no Poder Executivo. Estes dependem do PRODERJ, mas têm de concorrer 

pelos recursos deste. Essa situação não é obrigatoriamente ruim, por que se existem órgãos que 

podem assumir autonomamente a execução da TIC em seu próprio âmbito, nada mais natural 

que o Órgão Gestor se dedique àqueles que não têm a mesma capacidade. Vejamos os fatos 

apresentados pelo Entrevistado 2: “Eu trabalhei em dois extremos, não é? Trabalhei muitos 

anos na Fazenda. E, como a Fazenda tem verba própria, equipe própria, uma equipe grande, 

mais de 100 pessoas na TI, a interação não era nenhuma. O PRODERJ é um cara que está lá, 

que a gente precisa ver alguns dados dele, olhar alguns dados dele, e a Fazenda veio num 

processo muito forte nos últimos 10, 15 anos, tirando coisas do PRODERJ, a maior parte das 

coisas que ela tirou do PRODERJ foram tiradas, vamos dizer, facilmente, porque o PRODERJ 

não tinha poder de sustentação, ou seja, ele não aguentava mais sustentar”, e mais, “Agora, 

quando você vai para um outro órgão, que agora como eu estou no Planejamento, é um órgão 

que depende brutalmente do PRODERJ. Então, ele tem máquinas rodando lá dentro, ele tem 

um investimento, um aporte financeiro que ele fez dentro do PRODERJ, para estar com essas 

aplicações lá dentro, de software e de hardware, o PRODERJ provê, gratuitamente, só gente. 

Então, o que acontece? Reclamação em cima de reclamação. Porque ao mesmo tempo que o 

PRODERJ se apresenta como prestador de serviço, ele não estabelece um SLA, ele não 

estabelece uma aplicação 24x7”. O Entrevistado 3 coloca de forma muito similar, ressaltando 

que o PRODERJ busca alcançar a coordenação, mas há um hiato entre seu desejo e suas 

possibilidades: “Há uma intenção do PRODERJ em fazer o que se supõe que ele deveria fazer. 

Ele infelizmente não consegue, como ele já não consegue há muito tempo, há um 

distanciamento real de quem consegue fazer sem o PRODERJ e uma hiper-dependência, de 

quem não consegue fazer sem o PRODERJ”. 

Como apresentado, não é fato do PRODERJ se focar mais nos Órgãos que tem menor 

capacidade de execução que enfraquece o SETI/RJ. A ausência da coordenação técnica através 

da regulamentação de boas práticas, normas técnicas, padrões reais, que busquem igualar a 

produção técnica dos vários Órgãos Setoriais, segundo um dos entrevistados, os órgãos menores 

praticamente anseiam por esse tipo de coordenação e orientação massiva do Órgão Gestor. 

Apresentou a questão desta forma o Entrevistado 2: “Não existe um manual de boas práticas. 

Você vai começar um projeto, tem que pensar nisso e nisso... eu peguei um projeto de um 

planejamento, que já estão, assim, 50% em andamento, que não pensa em alta disponibilidade. 

Você quer colocar um sistema crítico no ar, numa máquina só, num único banco de dados, tudo 

junto, dentro do mesmo closet. Se aquele armário parar... ah, não, tem o backup... E onde é 

que você vai levantar esse backup? Me diz aí?”. Falando sobre a postura de órgãos pequenos 
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em relação ao PRODERJ, o mesmo entrevistado afirmou: “ela tem medo. Ela tem medo do 

programa. Medo é... A melhor palavra é medo mesmo. Assim, eu não posso ir contra ao 

PRODERJ. Pode sim, cara”. Ele comenta também, mais uma vez relacionando a reação dos 

Órgãos à ausência de autoridade do CONSETI sobre o Sistema: “Não existe um motivo, ele não 

exerce esse controle. É aquilo que você falou, se ele não controla, eu faço o que eu quiser. A 

única coisa que o PRODERJ não deixa você fazer é ata de registro de preço”. 

O Entrevistado 3 concordou com a falta de coordenação técnica, mas fez questão de ressaltar, 

como de fato é, que existem exceções que merecem ser citadas: “não há um alinhamento entre 

as iniciativas da infraestrutura dentro do PRODERJ para trabalhar com essas unidades 

estaduais. Há raras e nobres exceções, eu posso citar, por exemplo, o SIPLAG, o SIGFIS e o 

Sistema da Secretaria de Planejamento, que existem dentro do PRODERJ para atender uma 

secretaria específica”, e ainda “Na minha opinião, uma das que mais deram benefício para o 

Estado, que eu acho que é a perfeição do trabalho, CONSETI e PRODERJ, unidades estaduais, 

é a Rede de Governo, onde o CONSETI estabeleceu padrões, onde o PRODERJ executou essa 

contratação, criou um grande contrato e onde todo mundo do Governo pode utilizar aquele 

contrato”. Essas ressalvas são importantes, pois veremos que apesar dos pontos até agora 

apresentados os resultados positivos (outcomes) do SETI/RJ existem e não são poucos.  

 

5.4.6 Sobre a comparação do SETI/RJ com os demais estados 

 

Foi difícil obter dos interlocutores uma visão clara das características do SETI/RJ conta os 

assemelhados em outros Estados. Já vimos que os dois originários dos Órgãos Setoriais não 

tinham visão de pertencimento e que o terceiro reconheceu a falta de atuação dos órgãos que 

deveriam ser as fundações do Sistema. As comparações acabaram se focando entre os órgãos 

de gestão dos sistemas, as chamadas “PRODs”, empresas ou autarquias de processamento de 

dados dos Estados. O Entrevistado 1 admitiu que existe um reconhecimento interno por parte 

do PRODERJ de que a situação do PEERJ é pior do que os demais Estados, pelo menos contra 

aqueles que seriam termo de comparação. Esta visão veio tanto de estudos realizados como da 

observação pessoal, disse ele que “é surpreendente, nada contra o Espírito Santo, o Espírito 

Santo tem um Datacenter, até onde eu sei, maravilhoso. Em termos de arrecadação, em termos 

de projeção, o Estado do Rio de Janeiro, inegavelmente...” deixando subintendido que o ERJ 

teria recursos suficientes para alcançar o mesmo nível de profissionalismo do EES. Sobre o 

estudo realizado por uma empresa externa de consultoria, afirmou que “foi feito um trabalha 

com a Price, que ela faz um brenchmark do PRODERJ com outras PRODs. O PRODERJ, 

inegavelmente, que o PRODERJ está bem atrás, aquele trabalho que foi feito pela Price, ela 

mostra os investimentos, o PRODERJ está muito aquém de outras PRODs”. 

O Entrevistado 2 comparou o caso de Rio de Janeiro com o caso do Rio Grande do Sul. Neste 

estado o órgão de processamento de dados não é uma autarquia e sim uma empresa, ligada à 

Secretaria de Fazenda. A proximidade da PROCERGS com a fonte de recursos e o foco dela 

em trabalhar inicialmente as soluções para arrecadação do Estado criaram credibilidade e 
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infraestrutura para que posteriormente a PROCERGS continuasse na estratégia de apoiar 

projetos estratégicos em áreas estruturantes do Governo do Rio Grande do Sul.  

“ Você tem, por exemplo, o PROCERGS, é um exemplo, no Rio Grande do 

Sul é um exemplo de um PROCERGS que deu certo. Aí, quando você vai ver 

o PROCERGS, ele é subordinado a Fazenda. Porque ele deu certo 

subordinado à Fazenda? Aí vem, eu acho que a grande pergunta, não é? 

Porque ele está ligado ao core-business, ele amarrou o investimento dele 

numa coisa que é visceral para o estado, o estado tem que arrecadar, o cara 

tem que arrecadar. Você tem que dar valor agregado”. 

Em sua análise, depois de criados os serviços de sustentação aos principais processos do 

governo e as estruturas (ativos e recursos humanos e de capital intelectual) fica mais difícil o 

desmonte da máquina por um gestor entrante no órgão, assim os órgãos com acesso a grande 

volume de recursos, necessários à execução de suas atividades se fortalecem “naturalmente” 

enquanto os demais precisam se planejar para isso: “Aí, quando o cara entra e vê a estrutura, 

não tem como abrir mão. Ele pode até fazer um trabalho de tentar melhorar isso, fazer uma 

gestão, uma governança em cima disso. Agora, tirar a conta, dividir por dois a conta, ele não 

vai fazer. Ele não vai tentar. Essa é a grande diferença. E é isso que o PRODERJ e os PROs, 

de forma geral, que eu já tive contato com o PRODESP, PRODEST... tive contato com alguns 

outros, e geralmente o que você tem é igual ao estado do Rio, é o que? É um PRO fraco, uma 

Secretaria de Fazenda forte, um DETRAN forte, um Ministério Público forte, um TJ forte. Esses 

caras que conseguem fazer recurso de trabalho, esses caras são fortes”. 

O Entrevistado 3 não comparou o caso do SETI/RJ com outro Estado, mas com o modelo 

adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É necessária uma pequena descrição desse caso antes 

de apresentarmos os comentários. O Município do Rio de Janeiro conta com uma empresa 

pública de processamento de dados, a IPLANRIO – Empresa Municipal de Tecnologia da 

Informação que concentra todos os profissionais de TI atuantes no Ente. Isso significa que os 

órgãos da administração direta não possuem sequer assessorias próprias de TIC. Ao invés disso 

existem 11 assessorias, formadas por um ou mais funcionários da IplanRIO, que atuam com 

órgãos setoriais de TIC. Estas assessorias são chamadas GETIL e se reportam a um diretor de 

relacionamento dentro da IplanRIO. As assessorias funcionam como consultores de TI ou 

analistas de negócio no processo de adoção de novas tecnologias. Eles trabalham na 

especificação das contratações segundo as necessidades dos órgãos finalísticos aos quais 

atendem. O Entrevistado 3 citou que falta ao PRODERJ atuar de forma mais consultiva e com 

mais conhecimento dos detalhes dos processos dos órgãos finais, ter especialistas voltados para 

áreas especificas da gestão pública estadual. Disse ele: “...que seria o caso prático, especialista 

de negócios do PRODERJ atuando com muita proximidade as unidades, as demais unidades 

estaduais, isso não acontece. Não há a semelhança do que há na IPLAN do Município do Rio 

de Janeiro, especialistas de negócios da IPLAN, dentro das unidades estaduais, para alinhar 

as iniciativas estaduais ao IPLAN e vice-versa” e ainda “Então eu acho que no viés 

infraestrutura, ele poderia se beneficiar nisso. No que tange a área de informação, novamente, 

“zilhões” de iniciativas fragmentadas, dentro da própria PRODERJ, mas eu acho que nesse 

caminho, quem mais se aproximou de um modelo que eu acho benéfico, que eu gosto, foi a 
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IPLAN, aonde ela tem analistas de negócios da IPLAN, dentro de cada unidade organizacional 

do Estado. Há uma dicotomia fantástica, onde esse analista para de achar que ele é da IPLAN, 

e passa a achar que ele é do órgão”. 

 

5.4.7 Sobre o potencial de TI como ferramenta de apoio à gestão: 

 

Quanto a visão dos gestores sobre o potencial de TI como ferramenta de apoio podemos dizer 

que há um reconhecimento sobre a importância de TI para a gestão pública, entretanto isso não 

se traduz em um melhor conhecimento de como a TI irá apoiar em cada caso específico. Outro 

fator que influencia a percepção do gestor é o seu nível na estrutura administrativa. Falando 

sobre o nível mais alto da administração Estadual o Entrevistado 1 declarou que “há percepção 

da importância, o que se justifica até por uma certa situação que foi criada lá. Então, a questão 

é que eu entendo que a ficha caiu. Se você não tiver uma informação confiável, consolidada, 

ela desfavorece a gestão. Se você tem informações consolidadas, que você possa fazer uso, isso 

pode sim ajudar na tomada de decisão, exatamente dessa forma”. Ou seja, não só se confirma 

o entendimento da importância de TI, mas principalmente o valor da sua finalidade maior, 

prover informações consistentes, confiáveis, precisas e a tempo para suportar o tomador de 

decisão. Mesmo junto ao Governador essa visão se confirma, segundo ele, “a informação que 

eu tenho é que o Pezão criou lá um apoio, uma assessoria para poder acompanhar de maneira 

muito próxima um conjunto reduzido de projetos... ...que vai ser feito através do uso das 

melhores práticas aí de TIC“. Apesar dessa propensão a considerar a importância de TI o 

Entrevistado 1 dá também a entender que ainda é preciso um trabalho de educação dos gestores 

para que conheçam as ferramentas que dispões no SETI/RJ, pois “na gestão passada, o 

PRODERJ promovia o fórum dos assessores de informática, apesar de serem assessores de 

informática, talvez, essa divulgação que o PRODERJ faz, qual o papel do PRODERJ deveria 

ser feito em um outro nível. O PRODERJ poderia eventualmente fazer algumas reuniões, 

alguns... escolher algumas secretarias e tal”. 

Falando sobre o tema da coordenação dos órgãos, o Entrevistado 2 deu uma visão consonante 

com a apresentada pelo Entrevistado 1. Em órgãos maiores e nas escalas mais elevadas há uma 

experiência prévia que dá cabedal ao gestor de buscar apoio de TI em seus projetos mais 

importantes: “...existe uma, eu vou ser bem arrogante, uma maturidade, que não é bem uma 

maturidade, mas existe uma experiência dentro do órgão, então os Secretários e os 

subsecretários estão acostumados a falar de TI. Então, eles vão discurso de tecnologia, eles 

vão propor soluções. Quando você vai para o Planejamento, por exemplo, a gente está tendo 

uma dificuldade enorme no Planejamento hoje, porque tem que seguir um processo digital 

definido pela Casa Civil”. Falando, porém, dos gestores intermediários ele aponta para dois 

grupos, aqueles mais tradicionais, de muitas décadas de serviço público e que possuem 

dificuldade de compreender o potencial de TI, vendo-a por vezes como algo até ameaçador ao 

seu trabalho versus um grupo ingresso mais recentemente que está acostumado com os 

conceitos de possibilidades de TI, tendo as vezes até conhecimento e experiência técnicos 

específicos. Ressalto os seguintes trechos:   
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“ Tem uma variação muito grande. A Fazenda envolveu dois momentos muito 

antagônicos. Teve um primeiro momento, do início da modernização 

fazendária, que você tinha um público, fiscais, que tinham uma faixa etária, 

isso foi no ano 2000, há 15 anos atrás, que tinham uma faixa etária acima 

de 45, 50 anos eram os mais novos. A faixa etária era 60, 65... exatamente. 

Para você ter uma ideia, os garotos de 45 eram chamados de “Menudo”, 

pelos mais velhos. E aí, além do desconhecimento, mais o fato deles 

encararem a informática como uma forma de vigiar eles, houve uma 

resistência muito grande. Então, fazer o sistema da Fazenda, há 15 anos 

atrás, era uma aventura. Era, assim, você sentia nitidamente que o cara 

passava a especificação errada para não funcionar mesmo” 

“Quando começa a geração de concursos, que começa a oxigenar, aí 

começam a entrar pessoas com outra visão, aí o cara começa a ver a 

importância do sistema. Isso ainda não foi o suficiente. Quando começa a 

entrar mais gente do concurso e começa a entrar mais gente de TI para 

trabalhar em negócio, aí realmente a coisa explode. Isso aconteceu nos 

últimos dois, três anos na Fazenda. Porque aí, sim, o cara chegava e falava: 

“Eu quero um BI...” Calma aí, você sabe o que é um BI? Aí, o cara te dá 

uma aula de BI. O cara sabe ou não sabe? Sabe mais do que eu”. 

Por fim o Entrevistado ressalta que cada órgão pode estar em um diferente grau de maturidade, 

“na SEPLAG, como é que eu enxergo? É como se ela estivesse uma geração atrás. Ela tem 

pessoas que tem a noção da importância da TI, que sabe que vai agregar valor, sabe que o 

negócio depende disso, que sem TI ele não vai fazer o negócio dele, mas ainda é muito 

imaturo”, mas que isso não vai barrar a adoção da TI como ferramenta para gestão, porque de 

fato todos os projetos acabam necessitando de algum componente desta natureza: “mas, hoje, 

dificilmente você vai ter um projeto, dentro de uma linha geral, que não vai reverter em alguma 

coisa de TI... de repente, a Saúde pode ser uma coisa especifica, vai comprar um aparelho de 

mamografia, vai comprar um aparelho de ressonância, mas outras áreas todas, revertem em 

sistemas”. 

O Entrevistado 3 nos colocou uma visão um pouco mais pessimista sobre esse ponto, de forma 

que as equipes das áreas de negócio não têm essa visão: “o pessoal de negócio ele não tem a 

mínima ideia de como a tecnologia pode ajudar eles. Porque eles não vivem isso, o máximo 

que pode acontecer é eles saberem o que eles querem”. Em parte, sua afirmação se explica e 

se assenta com a visão dos demais a partir do momento que esclarece que, em se tratando da 

baixa gerencia, os interlocutores não possuem pouco conhecimento sobre aplicação de TI na 

área finalística: “Em geral não lembra. Em geral não lembra. Depende muito do nível que você 

está falando, se você está falando de um gerente de área, um coordenador de área aquilo ali é 

só uma ferramenta diária para ele, ele tem pouca influência sobre o direcionamento daquele 

produto. Se você está falando do diretor, do superintendente, do subsecretário, então 

secretário, ele tem dentro do planejamento estratégico dele, algumas iniciativas de tecnologia, 

porque assim, eles sabem que é importante. ” 
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5.4.8 Sobre a visão da equipe de TI das necessidades dos gestores públicos 

 

Tanto o Entrevistado 2 quanto o Entrevistado 3 tem a mesma visão, os profissionais de TI têm 

a correta visão de como poderiam apoiar suas áreas de negócios com soluções de informação.  

Especificar sistemas e criar soluções para automatizar processos sem traduzi-los ipsis litteris 

como são no mundo real para o mundo virtual são as atividades que os bons profissionais de TI 

são mais capacitados. O Entrevistado 3 deu uma visão bem direta, “do pessoal de tecnologia, 

obviamente que há um conhecimento muito maior das pessoas de tecnologia, como a tecnologia 

pode ser aplicada ao negócio. ” 

 Já o Entrevistado 2 apresentou uma tese bastante curiosa e certamente polemica. Segundo ele, 

a estabilidade oferecida na carreira de servidor público, estendida a alguns dos profissionais de 

TI das autarquias de processamento de dados, desestimula o aprendizado rápido e constante, 

assim como a busca por resultados relevantes. O perfil de construção de soluções se tornaria 

muito incremental, evitando grandes saltos e avanços. A paridade salarial entre pessoas com 

práticas muito diferentes dentro das áreas de TI também seria outro fator de desestímulo.  Disse 

ele assim “entender, eles [os profissionais de TI] entendem. O problema não é esse. É porque 

TI não combina com concurso público”, “um analista de sistema, por R$ 7.500,00, funcionário 

público, um salário legal”, só que “tem um cara sentado do lado dele que só trabalha segunda, 

quarta e sexta. E ele tem outro, que chega lá 7h da manhã... quando ele vai tomar café, o que 

ele descobre? Que o que chega as 7h da manhã e aquele cara que só vai três vezes na semana, 

ganham a mesma coisa. Os dois ganham é a mesma coisa”, “se você não tem um plano de 

carreira, que mantém o cara motivado, que esteja ligado à meritocracia, o cara vai desmotivar, 

o cara vai frear, não tem como o cara se manter motivado dentro de um ambiente desse. E TI 

é motivação. Quando você fala de em desenvolvimento Agile, Scrum, não sei o que, você está 

falando de manter a equipe motivada, pilhada naquilo. Isso é um casamento. Salário mais 

gerência” e por fim “tenho uma gratificação enorme, o meu salário é R$ 1.180,00 o resto é 

gratificação. Por quê? O que me mantém motivado? Eu ganho um salário, eu estou muito mais 

perto do Subsecretário, no salário, do que o diretor técnico do PRODERJ, e o cara pode me 

demitir a qualquer momento” 

 

5.4.9 Sobre a eficácia do Sistema.  

 

Para avaliar a eficácia do SETI/RJ, precisamos primeiramente definir melhor o que 

consideraremos como tal. Voltemos, portanto, ao decreto de criação do SETI/RJ (Rio de 

Janeiro, 2000). Em seu artigo primeiro ele delimita o que é o Sistema, porém em nenhuma parte 

define qual seu objetivo. Seria lógico avaliar a eficácia do Sistema considerando os outputs 

produzidos versus a expectativa original. Nos remetendo às considerações iniciais do diploma 

legal encontramos que o mesmo foi emitido considerando 3 pontos, grifos do estudo: 
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1. A necessidade de se estabelecer uma Política Estadual para gestão, segurança, controle 

e disseminação dos sistemas de informação do Estado; 

2. A necessidade de integração dos sistemas de informações estaduais e dos órgãos 

públicos usuários, atuantes no setor, no âmbito do Estado; e 

3. Ser essencial para as políticas públicas a existência de sistemas eficazes e integrados 

de informações gerenciais. 

Como podemos ver a motivação de criação do SETI gira em torno da gestão, segurança, 

controle, disseminação, integração de sistemas de informação eficazes e integrados. Sendo 

assim, consideraremos para esta análise que a eficácia do SETI/RJ pode ser avaliada a partir da 

produção de novos sistemas, expansão de sistemas existentes e melhorias funcionais destes 

sistemas. Como melhoria funcional iremos considerar adição de novas funcionalidades de 

negócio dentro do mesmo escopo original de um sistema de informação.  

Analisando as três entrevistas comparativamente veremos que a percepção do entrevistado 

originário do Órgão de Gestão é menos positiva do que a percepção daqueles advindos dos 

Órgãos Setoriais. Vejamos as declarações dos 3 especialistas: 

Entrevistado 1 – simulando a definição de um escopo de sistema e orçamento equivalente com 

outro órgão do Estado.  

“...nós estamos aqui numa atuação bastante difícil. Não, a gente pode fazer 

isso assim, mas o orçamento é tanto. Se apresentar um orçamento para um 

órgão feito a (ininteligível), pela Fundação Leão XIII, não tem, não existe. 

Se criou uma dificuldade adicional, ao não atender você não cumpre, em 

última análise, você não está atendendo com o quadro da diretoria do 

sistema, o papel deles é desenvolver as soluções...” 

Para ele, o PRODERJ está limitado em sua atuação de produzir novos sistemas pela própria 

incapacidade financeira e pela incapacidade financeira dos seus “clientes”, os órgãos da 

Administração Pública que mais precisam do apoio do PRODERJ por serem exatamente os 

órgãos com menos recurso e menor estrutura.  

Entrevistado 2 – falando sobre as decisões técnicas do PRODERJ sobre os problemas de 

recursos apresentados cotidianamente.  

“As decisões técnicas dele não são equivocadas, as pessoas batem muito nele 

em muitas coisas. Algumas dessas coisas, eu observei que, assim, ele fez 

direito, fez o dever de casa dele. “Ah, as máquinas estão mal distribuídas. ” 

Não estão mal distribuídas. Ele usou a lógica de distribuição de licenças, ele 

tem que pensar no número de licenças que tem, e que você cedeu para ele ou 

que ele cedeu para você. Então, assim, não são decisões erradas, tudo tem 

uma lógica. Mas quando não dá transparência para o trabalho dele, uma 

pessoa que não é técnica olha para aquilo e vê: Pô, o cara está me ferrando. 

Eu tenho muito mais máquina disponível e não estou usando...”  
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Ou seja, a mesma falta de comunicação de impende que os órgãos finalísticos do Estado 

conheçam o funcionamento do SETI/RJ e os serviços prestados por esse sistema também cria 

um viés negativo na avaliação destes “clientes” sobre a eficácia do sistema.  

Entrevistado 2 – Falando sobre o possível resultado de ações independentes e apartadas do 

SETI/RJ que por vezes são tomadas por gestores de negócio e suas possíveis causas. 

“...“minha TI não me atende, o PRODERJ não me atende, eu vou contratar 

através do Banco Mundial, do BIRD, de um financiamento qualquer, uma 

empresa para desenvolver um sistema”. E aí, você vê sistemas que as 

empresas desistiram [de finalizar]. Começaram o trabalho e largaram, não 

tem como eu dar continuidade. Jogar dinheiro fora. Assim, cronogramas 

físico-financeiros totalmente desbalanceados. A empresa trabalhando há 18 

meses, com R$ 40.000,00 de pagamento. Quer dizer, R$ 40.000,00 não paga 

a folha do cara que está trabalhando ali um mês, quem dirá os outros 17 

meses que ele está ali dentro. ” 

Sempre há uma forma de realizar a tarefa baseado na busca do menor esforço, nesse caso 

especifico sem enfrentar os atritos gerados pelo contato com o SETI/RJ, entretanto o Sistema é 

formado por especialistas em TIC, pessoas que podem trabalhar de maneira consultiva 

antevendo problemas a partir de seu conhecimento teórico e prático. Voltando às considerações 

que levaram ao estabelecimento do SETI/RJ, lembremos que uma delas era relacionada com 

“sistemas eficazes e integrados de informação gerencial”. Como fazer de forma totalmente 

independente, ou seja, sem consultar qualquer dos membros do SETI/RJ, um novo sistema de 

obter um ativo integrado? Entretanto essa é uma prática mais frequente do que o desejável.  

Entrevistado 2 – Falando da eficácia alcançada por órgãos que possuem muitos recursos e 

podem trabalhar em base de “tentativa e erro”. 

“Porque, mesmo a própria Fazenda, ela se vale muito do poder financeiro. 

Porque ela faz muitas coisas desorganizadas, muitas coisas que deveriam ser 

padronizadas por um órgão centralizados e não são, então ela vai 

padronizando on-the-fly. Então, é jogado muito dinheiro fora. Mas como tem 

muito power, muito capital, então os projetos vão saindo, o cara vai pagando 

por aqueles erros” 

Como o Sistema não reaproveita as experiências produzidas por ele próprio e busca de forma 

limitada a modernização de seus recursos, muitas experiências, sejam bem ou malsucedidas, se 

repetem no tempo e entre os órgãos. Como disse o entrevistado, aqueles órgãos que possuem 

recursos financeiros podem suportar a falta de otimização e eficiência dos processos e ainda 

assim obter alguma eficácia, mas aqueles que não dispõe desses meios sentem com mais 

intensidade os revezes dos projetos fracassados, influenciando naturalmente decisões futuras 

de adoção de Tecnologias de Informação e Comunicação.  

Entrevistado 3 – Falando dos objetivos propostos pela regulamentação do CONSETI e do 

PRODERJ e como seriam positivos se fossem alcançados 
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“A função do CONSETI e a função do PRODERJ são duas tarefas 

extremamente nobres, que deveriam funcionar em âmbito estadual, se eles 

fizessem ou se eles conseguissem fazer o que se propõe, eu acho que o Estado 

ia se beneficiar muito do resultado do trabalho deles. ” 

Vemos pelo depoimento que não há uma negação nos objetivos propostos para o SETI/RJ, mas 

que simplesmente estes não estão sendo alcançados a contendo, ou seja, sem a eficácia desejada. 

A proposição e a implementação de melhorias que elevem eficácia do sistema deverão 

beneficiar os órgãos clientes, a Administração Pública. 

 

Entrevistado 3 – Falando sobre os projetos realizados pelos órgãos integrantes do SETI/RJ 

(CONSETI, PRODERJ e Órgãos Setoriais)  

 

"Muita coisa, eles fazem toda a diferença, ” mas “...se você for comparar o 

dinheiro investido para o retorno que você obtém eu acho pouco, mas a 

quantidade de trabalho que você já provê, se ele não existisse, caramba, não 

seria possível. Se fosse ver o que a JUCERJA faz hoje, no processo de 

abertura de uma empresa, de internalização do Governo Federal de 

provimento de informação, eu acho bom, eu acho horrível, mas o que ele faz 

hoje já é uma diferença astronômica ao que você estava disponível há 5 anos 

atrás. Há uma expectativa real do Estado que você consiga abrir uma 

empresa em menos de uma semana, a meta é dois dias. Isso é incrível. ” 

 

“O fato de você ter correio eletrônico acessando do seu mobile isso é 

incrível. É miraculoso? Não, pelo amor de Deus, isso é o feijão com arroz. 

Mas são recursos hoje que são (ininteligível) que existem no Estado. A 

tecnologia do Estado faz diferença para o Estado, poderia fazer muito mais, 

poderia ter investido e fazer pelo menos duas ou três vezes mais, ” 

 

“...se você me pergunta se eles fazem diferença hoje, sim, eles fazem 

diferença enorme, eles poderiam fazer muito mais diferença se a 

infraestrutura fosse sólida e eficiente, se o Sistemas especializados fossem 

homogêneos e estivessem presentes em todas as unidades e a partir daí um 

modelo da IPLAN, poderia ser eficiente para atender as especificidades. ” 

 

Não resta dúvidas que mesmo com todos os desafios apresentados nesse estudo que a 

informática pública do Estado do Rio de Janeiro conseguiu produzir sistemas de informações 

essenciais, estruturantes e atualmente indispensáveis à efetividade das políticas públicas do 

Estado do Rio de Janeiro, mas temos fortes indícios de que algumas alterações do modelo de 

governança iriam potencializar os resultados e a eficácia do Sistema. 
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5.4.10 Sugestões de alterações do modelo 

 

As principais sugestões elencadas pelos entrevistados foram: 

I. Mudar a pessoa jurídica do PRODERJ para empresa e criar uma diretoria de 

atendimento ao cliente, que seria justamente o gestor público: “se o PRODERJ pudesse 

ter em sua estrutura não sei se uma diretoria, mas alguma coisa mais comercial, também 

passa por uma modificação. O PRODERJ é uma autarquia, precisaria mudar para 

empresa, e aí sim ter um papel..., um papel mais, assim, incisivo... de venda de soluções, 

de produtos” - Entrevistado 1; 

II. Alterar a composição do CONSETI, retirando do Governador o papel de Presidente do 

Órgão: “O Papel do PRODERJ seria, hoje é...  Seria uma secretaria executiva, o papel 

do PRODERJ seria secretariar de forma executiva. Hoje, o estado, (ininteligível), o 

Presidente do CONSETI seria o Governador em exercício e aí não funciona, então 

estamos levando aí [a proposta] da presidência no caso aí, seria interessante, seria 

melhor... seria o secretário de Ciência e Tecnologia, acho que ficaria melhor” - 

Entrevistado 1; 

III. Mudar o foco do PRODERJ, não sendo tanto executor de políticas e estratégias de TI e 

sendo mais um propagador do conhecimento na Administração Pública: “ O PRODERJ 

não tem que fazer tudo, ele pode como órgão, eventualmente, consultor direcionar para 

as soluções” - Entrevistado 1; 

IV. Melhorar a capacidade de entrega do PRODERJ, aumentando o número de profissionais 

e sua capacitação técnica: “não basta o PRODERJ virar, deixar de ser uma autarquia 

para ser uma empresa, é preciso que o PRODERJ também internamente ele possa se 

capacitar. O PRODERJ hoje tem um nível de profissionais bastante reduzido, não tem 

conseguido fazer os seus concursos” - Entrevistado 1; 

V. Remunerar adicionalmente os servidores que foram nomeados para o CONSETI, a fim 

de aumentar o interesse de participação e de execução das atividades: “Na proposição 

dessa nova atuação do CONSETI, foi pensada com cuidado a possibilidade desses 

integrantes das áreas temáticas, receberem um tipo de JETON, algo do gênero, que 

possível estimular a participação” - Entrevistado 1; 

VI. Dar força política aos órgãos de gestão do SETI/RJ e exigir a criação de padrões técnicos 

a serem seguidos: “seria um ganho. Alguém com força política suficiente, para impor 

determinados artefatos durante o projeto, ele não precisa definir tecnologia. Ele não 

precisa me dizer como eu vou fazer meu BI com um Oracle, com SAP. Mas ele precisa 

me dizer que BI tem que ter informações tais e tais, vai ter que entregar esses artefatos 

prontos. Isso vai ser, inclusive, até para a gestão de contratos, cada órgão faz do seu 

jeito”, “A qualidade do contrato, a qualidade dos termos de referência, que são postos 

na rua, que você tem termo de referência que tem duas linhas, porque o que eu quero é 

software, e tem outros que tem 100 páginas de especificação. Isso foi visto no SIAF-

RIO, que está entrando para substituir o SIAFEM, é um cara que o TR dele tem 150 

páginas de definição. Agora, o cara fez, está ali para fazer um sistema de compras que 

tem 10 páginas” e, por fim, “qualquer um que ganha essa missão. Mas é o cara que vai 

chegar e vai dizer. Olha só, você vai entrar num sistema, é isso o que você quer, assim, 

assim... Você é um órgão pequeno, não tem condição, vem aqui que eu faço com você. 
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Fazenda, você é grande, poderosa, tem dinheiro, poderosa, legal. Está aqui a regra, você 

vai ter que seguir, por quê? Porque o seu contrato de TI, eu vou te forçar que passe pelo 

CONSETI ou para o órgão que for. Se não estiver seguindo, eu vou “glosar” teu 

contrato, ele não vai sair do outro lado” - Entrevistado 2; 

VII. Apoiar na adoção de soluções e na contratação de serviços, aproveitando as ações e 

experiências prévias de outros órgãos: “Fazendo aquele trabalho construtivo com os 

caras. Como não tem isso, aí você tem um ralo de dinheiro, isso é um ralo de dinheiro” 

- Entrevistado 2; 

VIII. O PRODERJ oferecer especialistas de negócios por áreas de atuação do Governo do 

Estado, que pudessem apoiar na criação de planos de adoção pelos órgãos:  “especialista 

de negócios do PRODERJ atuando com muita proximidade as unidades, as demais 

unidades estaduais, isso não acontece. Não há a semelhança do que há na IPLAN do 

Município do Rio de Janeiro, especialistas de negócios da IPLAN, dentro das unidades 

estaduais, para alinhar as iniciativas estaduais ao IPLAN e vice-versa. Também não há 

um alinhamento entre as iniciativas da infraestrutura dentro do PRODERJ para trabalhar 

com essas unidades estaduais” - Entrevistado 3; 

IX. Focar as ações do PRODERJ mais no planejamento estratégico de TI no Poder 

Executivo do Estado e menos na execução: “Eu tentaria alinhar eles menos a execução 

e mais ao planejamento estratégico e condução. Eu acho que o PRODERJ em si, ele 

decaiu quando ele tentou fazer tudo, em vez de conduzir a execução dos outros. Quando 

ele tentou fazer tudo, e ele não conseguiu, porque é impossível fazer tudo. Ele começou 

a ser taxado de incompetente” - Entrevistado 3. 
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6 CONCLUSÃO 

Ao longo deste estudo procuramos seguir um caminho que nos permitisse começar a entender 

qual o cenário atual da informática pública na Esfera Estadual no Brasil, em especial do Estado 

do Rio de Janeiro. O início do caminho não parecia muito sinalizado. É uma discussão 

recorrente na área de Administração Pública tentar identificar bons casos com os quais 

possamos comparar o funcionamento de nossa Federação. A esse desafio adicionamos a 

especificidade do que chamamos de informática pública. A comparação com casos de outros 

países necessitaria que adotássemos critérios para ajustar os variados casos dentre de um mesmo 

termo de comparação, mas isso demandaria muito mais esforço do que o tempo de um curso de 

Mestrado disponibilizaria para realizar o estudo. Optou-se então em buscar uma comparação 

entre os Estados brasileiros. Em busca de um referencial a partir do qual se pudesse comparar 

a situação de cada Estado, encontramos durante o estudo os princípios da boa governança de TI 

da ISO/IEC. Não há no escopo deste trabalho nenhuma informação que comprove ser este o 

melhor parâmetro de comparação. Ele é somente um parâmetro possível, mas emitido por um 

órgão de técnico conceituado e baseado em conceitos amplamente aceitos na gestão corporativa 

e na gestão governamental. A situação de cada Estado foi descrita resumidamente e comparada 

com a régua que tínhamos disponível. Neste ponto vimos que a situação do Estado do Rio era 

mediana, na acepção da palavra. Nem colocado entre os Estado que possuíam maior aderência 

à Norma ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009, nem tão pouco entre aqueles que nada praticavam 

das orientações técnicas.  

Como previsto pelos autores da Norma, as regulamentações do Sistema Estadual de 

Tecnologia da Informação do Estado do Rio de Janeiro estão muito concentradas nas 

definições das responsabilidades técnicas de cada participante do Sistema. Ao que pese o 

mérito da organização estruturada pelos Decretos preverem papeis claros de acompanhamento 

da evolução da TI pública e do desenvolvimento de pessoas, carece ainda ao Sistema ter 

determinações sobre o processo de criação de um plano único de TIC para o Estado do 

Rio de Janeiro, em consonância com programas, ações e políticas do Governador em 

turno, possuir ordenação clara para otimização e controle técnico das contratações e 

determinar dispositivos de validação de conformidade a partir de um órgão isento no 

processo de Governança de TI. Essas são recomendações de primeira hora, mas também seria 

saudável revisitar as responsabilidades determinadas a cada órgão tendo como norte as 

recomendações apresentadas no referencial teórico. Como pudemos ver muitos Estados, 

com menos recursos que o Rio de Janeiro, já realizaram reformas em seus sistemas de TIC 

criando regulamentações menos detalhistas nas atribuições técnicas e mais voltadas para a 

ordenação dos processos de planejamento, orçamentação, controle da qualidade ex-ante aos 

processos de contratação e conformidade às normas definidas.  

Voltando ao caminho percorrido, tentou-se medir a percepção sobre os sistemas estaduais de 

TI, seja ela vinda dos profissionais de TI envolvidos na produção e manutenção de sistemas de 

informação, seja ela vinda dos gestores das áreas finalísticas, que deveriam ser servidos por 

estes sistemas. A ideia original era avaliar se um Estado cujo sistema de TI atende aos princípios 

de boa governança gera uma melhor percepção de sua eficácia, sua eficiência e da qualidade 
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dos seus produtos. A baixa adesão à pesquisa na Internet não permitiu seguir essa trilha. Apesar 

de alguns insigths, não podemos afirmar que algum deles realmente se aplique ao conjunto de 

sistemas, muito menos que as informações recebidas nos podem dar indicações sobre o caso do 

Estado do Rio de Janeiro 

Seguiu-se então por outro caminho, que poderia ter sido trilhado mesmo que a pesquisa de 

percepção tivesse alcançado um retorno satisfatório. Se as estruturas de governança de TI 

devem focar no planejamento e numa visão mais ampla do processo de governança, seria 

relevante aferir o resultado de um planejamento corretamente realizado no setor público. O 

orçamento anual é em certa medida a materialização do planejamento do governo, através dele 

podemos avaliar as políticas, ações e programas prioritários. Debruçarmos sobre o orçamento 

anual (LOA) do Estado do Rio de Janeiro e identificar verbas alocadas para iniciativas de TI e 

para a manutenção dos ativos já existentes no Estado poderia nos dar um indicativo de como a 

governança de TI influencia a priorização dos recursos. Não só isso, porque o orçamento anual 

do ERJ retrata uma previsão de como os recursos financeiros serão usados em um determinado 

ano. Nada impede que, respeitando os dispositivos legais que controlam a alteração 

orçamentária, os gastos finais, valores empenhados e pagos, sejam até bem diferentes dos que 

haviam sido estimados no início do ano fiscal. Seria necessário, portanto, comparar as verbas 

alocadas inicialmente no orçamento para TIC, considerando investimentos e custeio, com 

aquelas efetivamente realizadas para termos um sentimento se a priorização das verbas de TI, 

decorrentes do planejamento desta área, havia sido feita de uma forma realista. Caso os gastos 

planejados em TI fossem substancialmente diferentes dos realizados, teríamos uma pista de que 

o plano não havia sido seguido. 

Após a análise de oito anos do orçamento estadual somos obrigados a concluir que o governo 

do Estado necessita de um grande esforço de analise de custos e consolidação de 

informações para identificar qual é o custo de sua área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, seja em investimentos para novas adoções, seja em manutenção dos ativos 

já em uso, ainda assim dependendo da forma de interpretação dada aos dados pelo 

analista para determinar a precisão da análise. Somente uma parte pequena dos órgãos se 

utiliza da subfunção 126 para indicar quanto pretende gastas em TIC e mesmo assim ano a ano 

um conjunto diferente de órgãos o faz, não parece haver qualquer padronização ou orientação 

de como o Estado de aferir seus gastos na área, tão pouco dar transparência à sociedade sobre 

estes números. Pior que isso, comparando os valores provisionados no início de cada um 

desses 8 anos e o valor lançado ao final do período vemos que a variação entre um valor e 

outro é tão grande que só pode indicar um planejamento mal realizado. Como vimos, no 

período de 2007 a 2014, os valores lançados como despesas (gastos correntes e investimentos) 

representaram respectivamente 57%, 76%, 138%, 163%, 127%, 66%, 237% e 183% dos valores 

inicialmente previstos. Esses valores também se mostraram muito inferiores aos praticados na 

iniciativa privada, considerando a médias de gastos em TI das 500 maiores empresas do país, 

outro indicativo de que os gastos não estão sendo controlados de uma forma holística..  

Poder-se-ia supor que, a despeito do que foi apresentado, o CONSETI tivesse meios de aferir 

através de controle e acompanhamento de projetos os valores realmente gastos. Mesmo que ele 

ou algum outro órgão faça esse tipo de ação, como não há um processo de aprovação das 
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contratações, mesmo que somente sob critérios técnicos, já que cada Secretaria, Autarquia ou 

Empresa tem relativa liberdade para uso de seus orçamentos, nada impede que um órgão realize 

uma nova contratação sem informar a quem seria de direito. Isso poderia estar ocorrendo? Não 

temos como saber no momento, mesmo porque nada indica que haja esse controle por fora do 

orçamento. Entretanto há uma forma de tentar identificar se gastos de TIC estão sendo 

realizados sem a devida alocação na subfunção, basta avaliar o objeto contratado e somar os 

valores dos contratos que possuíssem componentes de TIC e compará-los aos valores 

declarados na execução orçamentária. Fizemos isso somente para o ano de 2014, e 

poderíamos no futuro expandir essa avaliação para os demais anos, mas só dentro desse ano 

se descobriu que os valores realmente gastos com contratos de fornecimento de novos 

produtos, contratação de mão de obra externa e de serviços relativos à TIC foram ao 

menos 236% maiores do que os valores declarados como tal subfunção, dados os critérios 

aplicados para selecionar contratos de TIC.  

É recomendável, se o Estado do Rio de Janeiro desejar adotar um planejamento 

transparente para priorização, controle e acompanhamento, criar uma orientação clara 

e pública de como esses gastos devem ser alocados em tempo de planejamento e após as 

contratações realizadas. A exemplo de outros Estados, a criação de um processo de 

aprovação das novas aquisições de TIC, que considere a existência de previsão do gasto 

no orçamento e a qualidade técnica da descrição dos serviços e produtos e que se deseja 

compara para que se inicie uma otimização dos gastos é indicada. Além disso, os gastos 

com TIC não se resumem às contratações. Como particionar as verbas gastas com mão de obra 

e manutenção das infraestruturas físicas como gasto de TI? Um datacenter consome uma grande 

quantidade de energia, o Estado possui vários deles. Como considerar estes custos indiretos na 

apuração do custo real de TIC na administração pública? Essa questão não foi foco deste 

trabalho, mas é um tema relevante para futuras avaliações.  

Já possuíamos muitos indicativos de que as funções do SETI/RJ que deviam ser executadas 

pelo CONSETI através da sua Secretaria-Executiva não estão sendo realizadas de todo 

ou em parte. Buscou-se então o depoimento de pessoas envolvidas no processo de governança 

de TIC do ERJ para tentar confirmar a suposição e identificar possíveis motivos para o 

comportamento anômalo. Apurando as informações prestadas por 2 especialistas com mais de 

15 anos de experiência em órgãos setoriais no Governo do Estado e um com mais de 10 anos 

junto aos órgãos normativo e de gestão. Conseguimos identificar questões importantes, que 

serão listadas abaixo: 

1. Eficácia: mesmo com os pontos que este estudo identificou como possíveis focos de 

melhoria, o SETI/RJ consegue desenvolver novos projetos que têm mostrado de 

grande importância para a Administração Pública Estadual. Muitos deles são 

frutos de trabalhos capitaneados pelos próprios órgãos setoriais dentro de suas 

estruturas de TI e sem o envolvimento do CONSETI/PRODERJ, outros são 

exemplos de coordenação entre estes dois órgãos e alguns órgãos setoriais. Podemos 

afirmar que, em alguma medida, o PRODERJ tem ciência de que não consegue alcançar 

todos os seus objetivos, nem dar conta de todas as atividades a ele determinadas e ainda 

que falha em comunicar suas possibilidades e seus casos de sucesso, que não são poucos, 
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aos demais órgãos estaduais. É razoável acreditar que com uma reforma do sistema, 

mesmo sem incorrer em gastos maiores, poderia se alcançar maior eficiência e eficácia 

do Sistema. 

 

2. Conhecimento da Estrutura do SETI/RJ: há um claro hiato de entendimento do papel 

do SETI/RJ e das responsabilidades de cada um dos seus órgãos, assim como não 

há conhecimento sobre os serviços prestados por cada órgão ao Sistema. É preciso dar 

publicidade a estas informações e fazer com que os órgãos assumam as 

responsabilidades que possuem na ordenação do Estado. 

 

3. Efetividade do papel do CONSETI: não existe ou não é percebida por todos os 

interlocutores do estudo. Na prática desde 2007 não temos atuação do Conselho como 

regulamentador do funcionamento do SETI/RJ, não existem tão pouco reuniões 

temáticas ou para troca de experiência entre os gestores de TI do Estado. A figura do 

CONSETI se diminuiu frente ao PRODERJ, o que é ruim para ambos os órgãos, 

porque os envolvidos na governança de TI do Estado acabam imputando as 

responsabilidades do CONSETI ao PRODERJ, e este fica com o ônus da falta de 

efetividade do Conselho. 

 

4. Influência do CONSETI na estratégia e no processo de gestão dos órgãos setoriais: em 

decorrência do que foi descrito no item anterior, hoje em dia, o CONSETI é visto como 

figura decorativa do SETI/RJ. 

 

5. Integração do CONSETI com os órgãos para o planejamento de TI: na prática não há 

planejamento integrado das ações de TI no Estado. Aqueles órgãos que possuem 

autonomia de recursos para possuir massiva utilização da tecnologia produzem 

seus próprios planejamentos. Os órgãos pequenos trabalham de forma 

transacional utilizando-se dos serviços do PRODERJ e de fornecedores externos 

conforme a necessidade dos projetos. Os órgãos médios possuem integração com o 

PRODERJ e muitas vezes fazem aportes para realização de projetos em conjunto. O 

PRODERJ é responsável por muitos sistemas corporativos importantes do Governo do 

Estado, mas não há um cálculo de custos dos serviços prestados o que inviabiliza um 

rateio proporcional ao tamanho de cada órgão beneficiário e a remuneração justa do 

PRODERJ pelos serviços prestados. É recomendável criar e pôr em pratica um processo 

de planejamento conjunto de TI para todos os órgãos da Administração Direta ao menos. 

Sem a medida de quanto é gasto para manter os ativos de TI, quanto se pretende gastar 

em novos investimentos e com esses investimentos irão influencia a manutenção futura 

dos ativos é muito difícil fazer valer uma política e uma estratégia para a área. 

 

6. Coordenação técnica do PRODERJ: o órgão é hoje muito mais focado na realização de 

projetos e na manutenção de ativos do que na orquestração técnica do Estado. Quando 

procurado pode prover serviços de qualidade aos órgãos demandantes, 

dependendo de alguns fatores como experiência previa, disponibilidade de mão de 

obra e recursos financeiros. Entretanto não age proativamente para exercer a 
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coordenação técnica que a regulamentação lhe autoriza. Seria positivo vê-lo 

empenhado em definir padrões de qualidade de contratação e acompanhamento 

de projetos e serviços, mas também é necessário outorgar a um outro órgão que 

não os já atuantes no SETI/RJ a responsabilidade de auditar a conformidade dos 

atos dos órgãos de TI as normas estaduais.  

 

7. Comparação do SETI/RJ com demais estados: a visão geral é que no campo da TI o 

Estado do Rio está atrasado em relação a outros Estado que possuem capacidade 

de financiamento menor e que logo, é necessária uma mudança estrutural e 

comportamental para mudar essa figura. 

 

8. Potencial de TI como ferramenta de apoio à gestão: pudemos ver que no ERJ os 

gestores de primeiro escalão já veem a TIC como ferramenta indispensável ao 

sucesso do Estado na realização de suas funções, mas ainda carecem de 

conhecimentos e assessoria de como isso poderia acontecer, ou seja, como aplicar 

tecnologia aos programas e projetos de forma consistente. Conforme descemos nas 

hierarquias mais a visão de TI como ferramenta de controle cresce e diminui a 

visão de TI como facilitador dos processos. A renovação dos quadros do Estado tem 

influência positiva nesse quadro, os servidores recém-chegados parecem ser mais 

preparados para incentivar o uso de TI como facilitadora dos objetivos finais do Estado. 

 

9. Visão da equipe de TI sobre as necessidades dos gestores públicos: os próprios 

profissionais de TI se veem como capazes de compreender as necessidades das 

áreas finalísticas da Administração Pública, seria importante pesquisar essa visão 

a partir da perspectiva dos gestores de negócio. A pesquisa quantitativa prevista 

nesse estudo não obteve resultados significativos.  

Para encerrar a conclusão do estudo, gostaria de deixar alguns comentários sobre as sugestões 

dos entrevistados. Todos os comentários abaixo são provenientes da analise pessoal dos 

resultados deste Estudo e, obviamente, são boas oportunidade de continuidade no estudo do 

campo: 

1. Mudar a pessoa jurídica do PRODERJ para empresa e criar uma diretoria de 

atendimento ao cliente, que seria justamente o gestor público: a sugestão parece 

alinhada com a visão apresentada por outro entrevistado de que a estabilidade oferecida 

pelo setor público não se coaduna com o desenvolvimento pessoal-profissional do 

especialista de TI. Essa decisão obviamente depende das competências a serem 

estabelecidas ao PRODERJ em uma possível reforma do SETI/RJ. Se o órgão ficar 

focado em prestar consultoria aos demais e ser responsável pela consolidação das 

iniciativas otimizando os custos de manutenção do sistema, parece fazer todo o 

sentido mudar a natureza jurídica do órgão. Todos os órgãos citados como modelos a 

serem seguidos nesse tipo de atuação são empresas públicas e não autarquias.  

  

2. Alterar a composição do CONSETI, retirando do Governador o papel de 

Presidente do Órgão: comparando com os desenhos dos demais estados e as opiniões 
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emitidas pelos outros entrevistados, associar o Conselho a uma Secretaria deverá 

tirar força política do órgão. Se a sugestão visa aumentar a atuação do Conselho, que 

se use da possibilidade de indicação de representantes já prevista em decreto. 

 

3. Mudar o foco do PRODERJ, não sendo tanto executor de políticas e estratégias de 

TI e sendo mais um propagador do conhecimento na Administração Pública: de 

fato é uma tendência que se nota na avalição das responsabilidades dos órgãos 

equivalentes em outros estados. Não que o órgão deixara de fazer projetos, mas se 

tornaria um centro de excelência para incentivar o uso da TI nas demais áreas da 

Administração. 

 

4. Melhorar a capacidade de entrega do PRODERJ, aumentando o número de 

profissionais e sua capacitação técnica: talvez não seja necessário aumentar o número 

de profissionais, talvez o problema resida na grande e heterogênea lista de 

responsabilidades do órgão, que passa inclusive por ações de alfabetização digital 

que poderiam ser geridas por outro ente, como por exemplo as Secretarias de Estado 

de Assistência Social e Direitos Humanos, de Ciência e Tecnologia e, até mesmo, a de 

Trabalho e Renda. A estas somam-se atualmente todas aquelas responsabilidades 

do CONSETI que o órgão assumi por ser sua Secretaria-Executiva. 

 

5. Remunerar adicionalmente os servidores que foram nomeados para o CONSETI, 

a fim de aumentar o interesse de participação e de execução das atividades: em 

vistas das informações levantadas no Estudo, sugeriria algo mais contundente. O 

CONSETI precisa de uma Secretaria-Executiva que realize exclusivamente suas 

atividades e que tenha respaldo para fazer valer dentro dos demais órgãos do 

Estado suas determinações. A existência de uma equipe dedicada também forcaria 

o aumento da frequência das reuniões do grupo deliberativo do primeiro escalão, 

pois o número de demandas para emissão de deliberações iria crescer 

naturalmente. 

 

6. Dar força política aos órgãos de gestão do SETI/RJ e exigir a criação de padrões 

técnicos a serem seguidos: estaria em total consonância com as sugestões anteriores, 

lembrando que é preciso revisitar as funções dos órgãos antes de mais nada. 

 

7. Apoiar na adoção de soluções e na contratação de serviços, aproveitando as ações 

e experiências prévias de outros órgãos: a decisão técnica de contratação não pode ser 

exclusiva do órgão setorial. A última palavra pode ser da área finalística, mas criar 

um processo para tentar reduzir os custos considerando experiências anteriores de 

dentro do próprio governos é imperioso, se desejamos ter maior eficiência no 

sistema. 

 

8. O PRODERJ oferecer especialistas de negócios por áreas de atuação do Governo 

do Estado, que pudessem apoiar na criação de planos de adoção pelos órgãos: da 

mesma forma que no item 6, esta sugestão está em consonância com as demais sugestões 

do Estudo. 
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9. Focar as ações do PRODERJ mais no planejamento estratégico de TI no Poder 

Executivo do Estado e menos na execução, na verdade a tarefa de planejamento 

pertence ao CONSETI e sua Secretaria-Executiva. Na forma como implementamos 

o modelo essas atividades se confundem com atividades do órgão gestor. Podem 

eventualmente se tornar, mas com quem quer se estejam lotadas, a estes se deem os 

recursos e o respaldo para a consecução da tarefa. 

 

Obviamente o assunto não se esgota e considerações antagônicas às apresentadas neste estudo 

podem surgir. De toda forma, se a produção deste trabalho contribuir para uma discussão mais 

viva sobre o tema, considero que se tenha alcançado um objetivo importante. Ainda existem 

muitos pontos a serem avaliados e debatidos, muitas lacunas ficaram pelo caminho e outras 

tantas se colocam a nossa frente.  
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7 ANEXO I – Pesquisa de Percepção 

7.1 Questionário de pesquisa 
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7.2 Respostas sobre qualificação da amostra 
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7.3 Respostas dos profissionais de TI 
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7.4 Respostas dos clientes dos Sistemas Estaduais de Tecnologia da Informação 
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8 ANEXO II - Gastos classificados como TI (subfunção 126) 
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9 ANEXO III – Gastos planejados para TI (dotação inicial) 
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10 ANEXO IV - Gastos apurados através das contratações - 2014: 
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11 ANEXO V – Entrevistas 

11.1 Guia de perguntas 

11.1.1 Qualificação 

 Nome 

 Função 

 Tempo de atuação nesta função 

 Tempo de atuação no Governo do Estado 

 Última função fora do Governo do Estado 

 Formação 

11.1.2 Perguntas 

Sobre a estruturação do Sistema Estadual de Tecnologia da Informação: 

1) Gostaria de você comentasse sobre os decretos 26.995/2000 (Criação do SETI), 

31.699/2002 (Criação do CONSETI), 32.716 e 32.766/2003 (Modelo de Gestão de TI) 

e 40.709/2007 (Modelo de Gestão de TI) e como vê e estruturação legal do SETI 

(Sistema Estadual de Tecnologia da Informação)? 

 

2) Qual sua visão sobre o papel efetivo do CONSETI no SETI? 

 

3) De que forma as normatizações (Resoluções) produzidas pelo CONSETI influenciam 

suas estratégias e seu processo de gestão dentro da área de TI do seu órgão? 

 

4) Qual o nível de interação entre seu órgão e o CONSETI? Pode-se dizer que o CONSETI 

tem visão previa do planejamento de gastos (investimento e custeio) para a área de TI? 

 

5) Como você vê a coordenação técnica do PRODERJ sobre os órgãos setoriais? 

Coordenação pressupõe a execução de ações coordenadas, estas acontecem com que 

frequência e são em sua maioria de que natureza? 

 

6) A partir de sua experiência pessoal como você avalia comparativamente a outros 

Estados a capacidade de execução do SETI/RJ e do seu órgão dentro deste Sistema? 

 

7) Se você pudesse reestruturar o SETI, quais seriam as principais mudanças que 

implementaria? 

Sobre a relevância das TICs para a gestão pública no Governo do Estado do Rio de Janeiro: 

1) Como você avalia a visão dos gestores públicos sobre o potencial das TICs como 

ferramenta de gestão?  

a. Perguntas auxiliares: Você acredita que os gestores conhecem o potencial de 

resultados que podem alcançar através do uso adequado de TICs no processo de 
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tomada de decisão? Se não conhecem, porque é desta forma e o que podemos 

fazer para mudar essa visão? 

 

2) Como você avalia a sua visão e de sua equipe sobre as necessidades informacionais dos 

gestores públicos que vocês atendem? 

a. Perguntas auxiliares: Você se sente confortável em dizer que conhece em linhas 

gerais os desafios administrativos de seus principais clientes (reais e potenciais) 

e tem uma avaliação de como TI poderia suportá-los? 

 

3) Como você avalia o nível de eficiência, efetividade e eficácia do seu órgão em realizar 

as funções estabelecidas pelo Modelo de Gestão de TI do Estado do Rio de Janeiro e 

em alcançar os desafios propostos pelos administradores do seu órgão/do Estado do Rio 

de Janeiro?  

 

11.2 Entrevistado 1 

Entrevistador – Eu acho que já está gravando, vou fazer só um teste aqui...  

Entrevistado 1 – Bom, essa questão aí das ações coordenadas entre os órgãos do governo, a 

gente vivencia quase que semanalmente. Isso, com absoluta convicção, isso gera questões aqui, 

de investimento, de redundância, o que é um desperdício. O que é a proposta do PRODERJ? A 

proposta do PRODERJ é fazer com que o CONSETI, que é o Conselho Estadual de TI, tenha 

uma ação mais, assim, efetiva, a ideia é que qualquer tipo de coordenação que eu tenha, 

investimento, qualquer iniciativa, ela passe por esse Conselho Estadual, para coordenar essas 

questões. É algo que está sendo... existe uma proposta, isto está lá encaminhado com a Casa 

Civil, nós estamos aguardando. A ideia do Conselho, do CONSETI, não é engessar, é você, 

através do CONSETI, você ter algumas áreas temáticas que vão avalizar as iniciativas. Por 

exemplo, uma área temática seria BI, uma área temática seriam investimentos de infraestrutura, 

conectividade. É uma tentativa de você tentar fazer com que os investimentos da TI sejam 

minimamente melhor planejados. Isso é fato. Algo paralelo que está sendo... que faz parte de 

formalizar essa nova atuação do CONSETI, é você fazer com que através do SIGA, é um 

sistema que faz todo o processo de aquisição. Você, de alguma maneira, você categorizar o tipo 

de aquisição. Porque toda aquisição que for identificada como relacionada a TI, a TIC, passa 

por essa análise, por esse parecer do CONSETI. 

Entrevistador – A ideia é usar o próprio SIGA para qualquer aquisição classificada como TI, 

passar por uma avaliação... 

Entrevistado 1 – Do CONSETI, por uma dessas câmaras temáticas do CONSETI. Essa é uma 

proposta concreta que nós estamos aguardando aí, já era para ter aparecido, isso a gente acredita 

que vai sair.  

Entrevistador – Porque hoje o CONSETI é um órgão que não tem orçamento, e não tem mão 

de obra dedicada a ele, depende de...  
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Entrevistado 1 – Na proposição dessa nova atuação do CONSETI, foi pensada com cuidado a 

possibilidade desses integrantes das áreas temáticas, receberem um tipo de JETON, algo do 

gênero, que possível estimular a participação. É algo que vai ser discutido na ocasião, mas 

existe sim uma proposição... são uma motivação a mais para o cara participar. Não ser um mero 

(ininteligível) A repercussão. Olha, isso nós estamos aguardando em algum momento, que 

possa, de fato, é claro que a gente sabe que alguns órgãos hoje tem uma liberdade, assim, 

exacerbada, vão reagir, claro... Órgãos que tem recurso próprio... esses órgãos certamente vão 

reagir. Mas, os investimentos de órgãos que tem recurso próprio, esse investimento do estado, 

quem sabe ele vai ser melhor que outro. 

Entrevistador – Um investimento que um órgão desses faz em uma solução de uma área 

específica, ele fez um estudo, fez uma análise, esse estudo, essa análise pode ser aproveitada 

pelos outros órgãos. A coordenação, na verdade, nas duas mãos, tanto do CONSETI dos órgãos, 

quanto dos órgãos para o CONSETI... 

Entrevistado 1 – Agora, essa atuação, seja qual for, do CONSETI e mesmo do PRODERJ, o 

que nesse se sente é que há uma falha de comunicação do PRODERJ e, provavelmente, deve 

ocorrer também com o CONSETI. Os órgãos do estado, eu diria que uma parte significativa, 

não sabe nem qual é o papel do PRODERJ, não sabe o que o PRODERJ faz.  

Entrevistador – Eu tinha feito uma pergunta que era exatamente isso. Era... você conhece os 

decretos... aí, botei aqui todos os decretos que regulamentam a atividade do PRODERJ e do 

CONSETI. 

Entrevistado 1 – Isso o PRODERJ não teve capacidade de se comunicar. Eu já passei por 

diversas situações, em apresentar projetos do PRODERJ e a pessoa falar: "Eu não sabia que o 

PRODERJ fazia isso." São (ininteligível), se o PRODERJ pudesse ter em sua estrutura não sei 

se uma diretoria, mas alguma coisa mais comercial, também passa por uma modificação. O 

PRODERJ é uma autarquia, precisaria mudar para empresa, e aí sim ter um papel..., um papel 

mais, assim, incisivo... de venda de soluções, de produtos. 

Entrevistador – O senhor conhece a... você já deve ter ido lá, mas não sei se você conhece 

bem como que funciona a PRODESP? 

Entrevistado 1 – A PRODESP, o CIASC, tem lá uma vocação muito de venda, de comércio. 

Entrevistador – Eles têm uma área de atendimento ao cliente e assessoramento, não é? 

(Ininteligível) 

Entrevistado 1 – Mas, não são autarquias. Talvez com a nova questão do pregão talvez seja 

repensado tudo isso. Do jeito que está, o PRODERJ viver de recurso de fonte 00, aí tem se 

mostrado pouco... 

Entrevistador – Antes que você falar pela classificação pelo Siga. Eu fiz uma pesquisa no Siga 

tem uns quatro anos, eu fiz a seguinte classificação, o que foi classificado como... é porquê... 

subfunção de tecnologia da informação, o número é até 1n26, e qual o valor disso. Se você 

pegar o sistema da Fazenda, as contratações que foram feitas, têm a descrição dos contratos. 
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Então, a descrição dos contratos significa que envolvam qualquer palavra, fiz uma busca por 

string, qualquer palavra que estiver relatando informática, computador, servidor, software, 

hardware, enfim, a diferença de valor que está contratado e o que está sendo executado nesses 

termos e o que está classificado como 126, é mais do que o triplo. Então, você não consegue 

efetivamente nem medir o que está sendo gasto em TI no estado hoje, da forma como está... 

como a coisa está se apresentando, não é? Porque me diz uma coisa: como está a relação entre 

o papel do CONSETI e do PRODERJ? 

Entrevistado 1 – O Papel do PRODERJ seria, hoje é...  Seria uma secretaria executiva, o papel 

do PRODERJ seria secretariar de forma executiva. Hoje, o estado, (ininteligível), o Presidente 

do CONSETI seria o Governador em exercício e aí não funciona, então estamos levando aí [a 

proposta] da presidência no caso aí, seria interessante, seria melhor... seria o secretário de 

Ciência e Tecnologia, acho que ficaria melhor. Me parece que não me lembro se nessa proposta, 

no tempo que foi feito esse processo, nós estávamos subordinados à Casa Civil. Então, a 

proposição era que fosse Secretário da Casa Civil, mas como o PRODERJ migrou. entrou na 

Secretaria de Ciência e Tecnologia, no caso seria o Secretário de Ciência e Tecnologia, porque 

é algo natural... É então... É isso que eu vejo como a maneira de você... eu tenho participado de 

reuniões da Coordenação Metropolitana, não é uma secretaria, mas é uma coordenação que 

trata, assim, basicamente, como é que você... a Região Metropolitana é composta de vinte e um 

municípios dentre eles o Rio de Janeiro, discutindo-se isso com o governo  do Rio de Janeiro 

ali, as condições ali urbanas, cercado de outros municípios... 

Entrevistador – Você acaba sobrecarregando o município do Rio, de serviços por que os outros 

municípios não atendem. É transferência de paciente, essas coisas... 

Entrevistado 1 – Então, a ideia dessa câmara, é você, através de suas soluções de TI..., você 

aperfeiçoar a gestão municipal e, com isso, melhorar a qualidade de vida, através da prestação 

de serviço melhor. E, também, que as informações ai dos municípios sejam incluídas no Estado, 

o sistema lá. Tinha uma frase do Governador Pezão que "sem os municípios o Estado não 

existe", a ideia é que se possa vir a contribuir aí. E, nessas reuniões participam, representantes 

de alguns órgãos. E aí, outro dia lá eu fui surpreendido com um representante do PSAM, que 

um projeto lá de saneamento, fazendo um levantamento das estruturas hídricas e dos sistemas. 

Entrevistador – É, esse projeto até... exatamente, esse projeto até tem um fundo do Banco 

Mundial, e uma das iniciativas é melhorar os sistemas de arrecadação, para ter mais fundo, para 

ter mais formas de aplicar..., mas (ininteligível) ... 

Entrevistado 1 – Aí o pessoal lá ficou zangado porque eu disse a eles que seria mais ou menos 

o PRODERJ contratar o Banco para excluir a Baía de Guanabara, concorda? E aí, um exemplo, 

assim, recente, de como é essa questão toda da coordenação.  

Entrevistador – E você vê, assim, hoje, na alta administração do estado, na figura do 

governador, secretários, a visão de que TI é uma matéria estratégica como gestão pública ou 

ainda é um custo? Uma solução que é muito localizada? 
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Entrevistado 1 – Olha, a percepção da importância, o que se justifica até por uma certa situação 

que foi criada lá. Então, a questão é que eu entendo que a ficha caiu. Se você não tiver uma 

informação confiável, consolidada, ela desfavorece a gestão. Se você tem informações 

consolidadas, que você possa fazer uso, isso pode sim ajudar na tomada de decisão, exatamente 

dessa forma. Porque, exemplo clássico, você pode perceber que em determinado local está 

havendo uma evasão de escola muito grande, você pode ao cruzar essas informações você pode 

perceber que aquele local tem alto um índice de violência, qualquer coisa, mas só você 

integrando e consolidando melhor informação.  

Entrevistado 1 – E eu queria aqui, assim, a informação que eu tenho é que o Pezão criou lá um 

apoio, uma assessoria para poder acompanhar de maneira muito próxima um conjunto reduzido 

de projetos, devido a essa (ininteligível), que vai ser feito através do uso das melhores práticas 

aí de TIC. E aí, eu tenho até conversado com esse pessoal no sentido de apresentá-la à nossa 

solução, para que eles possam usar. Toda vez que eu vou lá, que eu me encontro lá, são duas 

moças... eu digo: "olha está na hora da gente começar a avaliar essa solução?" E elas: de dar 

um passo. Aliás, em relação a essa questão da coordenação da região metropolitana, essa 

conotação do município, mas tem também uma outra dimensão em que você consolida as 

informações, por exemplo, de tributos, numa camada acima. E, nesse caso, nós já mostramos a 

solução nossa para o pessoal da câmara metropolitana. Nós já mostramos, a receptividade foi 

muito boa. Na realidade a receptividade foi não só dos representantes da câmara, mas também, 

por exemplo, de outros órgãos estavam lá, o pessoal do CEPERJ gostou muito. 

Entrevistador – Você vê então assim que mesmo na administração dos órgãos estaduais 

menores, aqueles que tem maiores dificuldades de recursos, eu vi que melhorou a adesão em 

relação a tecnologia da informação, como ferramenta para efetivamente governar, efetivamente 

realizar os projetos que você precisa... 

Entrevistado 1 – Eu creio que sim, eu acho que isso daí é consenso... 

Entrevistador – E você vê essas pessoas com conhecimento do potencial da TI? 

Entrevistado 1 – Isso que eu digo rapaz, voltando àquela questão da área de atuação de vendas, 

entre aspas, é você realmente disseminar isso aí, na gestão passada, o PRODERJ promovia o 

fórum dos assessores de informática, apesar de serem assessores de informática, talvez, essa 

divulgação que o PRODERJ faz, qual o papel do PRODERJ deveria ser feito em um outro nível. 

O PRODERJ poderia eventualmente fazer algumas reuniões, alguns... escolher algumas 

secretarias e tal, mostrar, eu acho que isso vai ser possível porque PRODERJ vai fazer um 

trabalho com o pessoal do UERJ, que seria o PDTIC do PRODERJ. E eu acredito que o pessoal 

da Inova UERJ, que é o nome do pessoal que vai fazer... eu acho que uma das primeiras 

perguntas que vai ser feitas ao PRODERJ, que vai ser o seguinte: vocês quando crescerem o 

que vão querer ser, até para o cara poder fazer o trabalho dele.  

Entrevistador – Claro. E tem um caminho que vai... 
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Entrevistado 1 – Aí, feito isso estaria num momento adequado para fazer uma... sei lá, juntar 

três ou quatro secretarias, com dois ou três órgãos. Olha, o PRODERJ é isso aqui, faz isso, está 

proposto para fazer aquilo. Eu acho que é um caminho, não é? 

Entrevistador – É, é uma forma de você já começar a “settar” melhor as expectativas em 

relação... Porque aí são duas coisas, não é? Uma em relação ao que o PRODERJ pode fazer e o 

que a tecnologia da informação pode fazer. Porque você pode... pode haver uma tecnologia, ou 

uma técnica, uma metodologia que o PRODERJ ainda não domine, mas ele pode ser um 

instrumento para conhecer e propagar esse conhecimento no estado.  

Entrevistado 1 – O PRODERJ não tem que fazer tudo, ele pode como órgão, eventualmente, 

consultor direcionar para as soluções. 

Entrevistador – Sim, deixa eu ver aqui. A gente falou da PRODESP e do CIASC, você vê 

outros, ou esses mesmos, estados que, assim, são modelos a serem perseguidos pelo Estado do 

Rio, ou que tem as características, que você ache se sejam… (ininteligível). 

Entrevistado 1 – Como é que é a atuação dessas “PROD”s? Vou chamar assim. Realmente eu 

não saberia lhe dizer como é que ela... agora, é surpreendente, nada contra o Espírito Santo, o 

Espírito Santo tem um Datacenter, até onde eu sei, maravilhoso. Em termos de arrecadação, 

em termos de projeção, o Estado do Rio de Janeiro, inegavelmente...  

Entrevistador – Teria condição, teoricamente, de ter uma situação... 

Entrevistado 1 – Isso aqui salta aos olhos. Porque a gente está nessa situação? Mas nada contra 

o Espírito Santo.  

Entrevistador – Entendi. Não, é uma questão de escala, você... O estado é um estado pequeno, 

tem uma arrecadação menor. 

Entrevistado 1 – Foi feito um trabalha aí com a Price que ela faz um brenchmark do PRODERJ 

com outras PRODs aí. O PRODERJ, inegavelmente, que o PRODERJ está bem atrás, aquele 

trabalho que foi feito pela Price, ela mostra os investimentos, o PRODERJ está muito aquém 

de outras PRODs.  

Entrevistador – Eu... uma das partes do estudo, eu teria toda a legislação dos vinte sete, vinte 

seis, um não tem, Goiás eu acho que ainda não tem um órgão. Mas, dos órgãos todos, para 

comparar como que é a estrutura legal de cada estado. Tem Estado que tem empresas como a 

gente citou, e o Espírito Santo tem uma característica, está um controle muito forte da 

PRODEST em relação às decisões do estado, das... dos projetos de TI do estado. Então, tem 

dois órgãos lá que são a Secretaria de Controle do Estado e a Secretaria, digo, a PRODEST, 

que para todos os projetos maiores, eles obrigatoriamente têm que dar o aval deles, sobre o que 

está sendo feito. Se você... você acaba colocando um passo a mais e aí, talvez, demore um 

pouco mais o processo de decisão, mas eles conseguem fazer justamente essa coordenação. Não 

é proibir ninguém de fazer nada, mas pelo menos saber o que está acontecendo em todos os 

lugares. E onde for, onde eles julgarem viável, interessante, eles vão lá e apresentam. Tem isso 

aqui que a gente já fez, ou então se começa a surgir muito projeto de um determinado assunto, 
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Internet das Coisas, agora é moda, todo mundo está procurando usar, sabe, conhecer, aí eles 

preparam para poder atender as demandas que estão vindo. Mas, também, a questão da escala, 

ela influencia a capacidade de atender. Como você também tem Estado com uma escala menor, 

é mais fácil também de se organizar, para gerir todo esse fluxo de processo.  

Entrevistado 1 – Olha, eu penso que esse cenário aí, da forma como está, que essa proposição 

do Governador, de você ligar.... A questão do projeto de cidade digital pode haver uma 

oportunidade para o PRODERJ muito interessante. O PRODERJ hoje, se você olhar PRODERJ, 

ele está ancorado em quatro dimensões, no momento que você estabelece essa conectividade 

com os municípios eu acho que o PRODERJ poderia ganhar uma outra dimensão. Seria um 

atendimento, assim, aos municípios. Isso aí, quando você tem essa via, essa estrada digital 

efetivamente implementada, eu entendo que há um canal de negócios... 

Entrevistador – Pode ser de renda própria para o PRODERJ, não é? Primeira coisa.  

Entrevistado 1 – É claro que isso aí, a previsão disso aí começar isso aí é ano que vem, olhando 

mais para futuro, para o PRODERJ poderá ser eventualmente uma linha de negócio 

interessante.  

Entrevistador – Tem um caso que eu vi, interessante, assim, na PRODEB, ela tem autorização 

do estado para vender mesmo para empresas do mercado privado. Não é que seja um volume 

muito grande, mas é uma linha de negócios que eles têm, e tem uma receita própria que eles 

conseguem auferir lá dentro de atuação deles. Perde um pouco o foco original do sistema de TI 

do Estado, mas ... 

Entrevistado 1 – Concordo que com esse tipo de coisa não basta o PRODERJ virar, deixar de 

ser uma autarquia para ser uma empresa, é preciso que o PRODERJ também internamente ele 

possa se capacitar. O PRODERJ hoje tem um nível de profissionais bastante reduzido, não tem 

conseguido fazer os seus concursos. Aí, isso aí... não adianta dizer: “Olha, eu vou fazer isso...” 

E olhar para trás, não ter retaguarda, hoje o PRODERJ está, não contando com os terceiros, os 

terceirizados, os consultores, arquitetos, essa a palavra terceirizado é um pouco... ele não 

poderia fazer umas coisas que estão sendo feitas, há uma carência grande aí. O PRODERJ está 

envelhecendo as pessoas estão se aposentado. Essa questão do sistema legislativo, que a gente 

estava conversando aqui, a gente, hoje, tem uma pessoa dentro do PRODERJ, os outros estão 

aposentados, contratados pela PGE. Então, é preciso também que seja repensado, a função 

interna, os recursos técnicos do PRODERJ. 

Entrevistador – Uma última pergunta, sobre a necessidade dos órgãos, não é? Obviamente, 

que há tem órgãos muito grande, que naturalmente eles conseguem tocar a vida deles sozinhos, 

eles sua própria estratégia, sua definição, como a Secretaria da Fazenda, a Educação, de alguma 

maneira também. Mas, tem muito... A grande maioria dos órgãos não tem essa capacidade. 

Como é que vocês veem a demanda... A demanda que esses órgãos têm em relação ao 

PRODERJ? É muita demanda? 

Entrevistado 1 – Com certeza. A gente tem consciência que existem órgãos que tem recurso 

próprio e que quase não procuram o PRODERJ, mas tem um conjunto muito grande, que 
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procuram, desde a época que eu era diretor, recebia então toda semana. O que ocorre como foi 

dito, hoje o PRODERJ depende muito dos consultores, a gente está atravessando uma fase 

muito difícil, mas não o PRODERJ, o Estado. Então, nós estamos aqui numa atuação bastante 

difícil. Não, a gente pode fazer isso sim, mas o orçamento é tanto. Se apresentar um orçamento 

para um órgão feito a (ininteligível), pela Fundação Leão XIII, não tem, não existe. Se criou 

uma dificuldade adicional, ao não atender você não cumpre, em última análise você não está 

atendendo com o quadro da diretoria do sistema, o papel deles é desenvolver as soluções e 

torcer para que isso rapidamente passe. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você olhar o portal 

da TURISRIO, ele detona o Rio de Janeiro, ele detona o Governo, porque é muito fraco, a gente 

está tentando fazer um portal, mais interessante. Então, nós fizemos um orçamento, que não é 

nada, assim, representativo, mesmo assim a TURISRIO alega que não recurso. Então, continua 

o portal ai da TURISRIO totalmente defasado. Se você olha o portal, a proposta que nós 

apresentamos não é nem de turismo da Bahia, que está num nível muito bom, é um portal de 

Minas. Já vai ser um avanço muito grande. Então, esse tipo de coisa, em última análise, depõe 

contra o Governo. Se você olha o portal da TURISRIO... 

Entrevistador - Imagino que hoje vocês nem conseguem apresentar ao Governo, ao Gabinete 

do Governador, uma visão consolidada de todos esses problemas.  

Entrevistado 1 – Então, quando nós estávamos com essas dificuldades aí, financeiras, muitas 

vezes o PRODERJ bancava, achava que seria importante, não é? Mas, hoje é outro cenário. 

Entrevistador – Eu acho que é isso. Eu trouxe uma lista de pergunta aqui, você respondeu 

todas elas antes de eu fazer. Então, eu acho que já... 

Entrevistado 1 – Espero ter te ajudado. 

 

11.3 Entrevistado 2 

Entrevistador – Bom, vou perguntar aqui. Primeiro, assim, você conhece esse decreto que faz 

a estrutura do sistema de TI do estado e as responsabilidades de cada órgão? 

Entrevistado 2 – Conheço as que regem as responsabilidades do PRODERJ, do CONSETI, 

mas não existe especificação que eu conheça para os órgãos. Os órgãos encaram o PRODERJ, 

tem o PRODERJ como órgão normativo, mas não sempre. A norma deveria seguir todos os 

padrões que o PRODERJ define para os órgãos. 

Entrevistador – Entendi. Então, você não conhece nenhuma regulamentação que defina a 

atuação dos órgãos agentes, dos órgãos que estão dentro das Secretarias? 

Entrevistado 2 – Não, o CONSETI seria a coisa mais próxima disso, mas ele não é específico.  

Entrevistador – E do CONSETI? Falando do CONSETI, o que você vê da atuação e do papel 

efetivo do CONSETI no estado? O que ele realmente faz? 
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Entrevistado 2 – Nenhuma. Faz ata de registro de preço. Esse é o grande mote do CONSETI, 

fazer a ata como tentativa de padronização, mas seguir ou não a ata, é uma opção do órgão. O 

fato de ter um produto lá de (ininteligível), de banco, até de ferro, (ininteligível) de servidor, 

não necessariamente obriga o órgão a seguir aquela ata ou aquele padrão. Faz o que ele acha 

melhor. Existem iniciativas de padronização tecnológica mais forte na Casa Civil, por exemplo, 

com o processo digital. É muito mais forte, muito mais impositivo, uma posição da Casa Civil 

do que do próprio PRODERJ. A Casa Civil foi lá e disse, vocês vão usar o BPMN da Oracle, 

quando tiver que desenhar os processos, a ferramenta tal, todo mundo seguiu. Pelo menos tentou 

seguir. Essa posição vir do CONSETI/PRODERJ não acontece.  

Entrevistador – Não acontece. Você lembra de alguma coisa que foi feita, desse... Do 

CONSETI e do PRODERJ, que realmente permeou, assim, o estado inteiro? 

Entrevistado 2 – Não. O CONSETI, até alguns anos atrás, ele tinha reuniões periódicas, para 

tentar agregar isso. Até o Pezão era Vice-Presidente do CONSETI e assim tinha toda uma 

importância política. Mas isso foi minguando, ainda na gestão do XXX, já no final, no último 

ano da gestão do XXX não teve nenhuma reunião. Eu disso porque eu era representante da 

Fazenda na época e não fui convidado para nenhuma. Então, assim, o negócio esvaziou 

totalmente. O CONSETI virou gerador de ata de registro de preços. 

Entrevistador – E as atas... Mas elas são úteis para o Estado? Você vê que esse trabalho tem 

algum valor? Não digo, assim, útil é muito forte, mas a aplicabilidade, assim, para alguns 

órgãos... 

Entrevistado 2 – É, pegando um órgão, que é muito comprador, como a Fazenda, tem que 

coincidir com o que ela trabalha. Então, um caso clássico, a ata Oracle ela pega boa parte dela, 

a Microsoft pega boa parte dela, a SAP pegou o Crystal, que é o que interessava. Então, assim, 

hardware, nunca pegou. Porque sempre que você licita, você consegue um preço melhor. Então, 

o cara usa, os órgãos usam de acordo com a sua vontade, não de acordo com a regulamentação.  

Entrevistador – Entendi. Falando um pouco dos órgãos que você já trabalhou. Qual é o nível 

de interação desse órgão com o CONSETI e com o PRODERJ? 

Entrevistado 2 – Eu trabalhei em dois extremos, não é? Trabalhei muitos anos na Fazenda. E, 

como a Fazenda tem verba própria, equipe própria, uma equipe grande, mais de 100 pessoas na 

TI, a interação não era nenhuma. O PRODERJ é um cara que está lá, que a gente precisa ver 

alguns dados dele, olhar alguns dados dele, e a Fazenda veio num processo muito forte nos 

últimos 10, 15 anos, tirando coisas do PRODERJ, a maior parte das coisas que ela tirou do 

PRODERJ foram tiradas, vamos dizer, facilmente, porque o PRODERJ não tinha poder de 

sustentação, ou seja, ele não aguentava mais sustentar. Um exemplo clássico disso é o IPVA, 

ele se debateu, disse que o IPVA rodava nele, disse que tinha que ficar nele, mas ao mesmo 

tempo em que ele se debatia, ele dizia para a Fazenda: “Para eu manter o IPVA funcionando, 

eu preciso que você pague dois profissionais para mim.” Aí, a Fazenda respondeu com isso: 

“Se eu tenho que te pagar dois profissionais, eu boto os dois aqui dentro e cuido do IPVA aqui 

dentro.” 
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Entrevistador – Tem Datacenter, tem tudo... 

Entrevistado 2 – Eu tenho uma sala própria, eu tenho uma estrutura muito melhor. Agora, 

quando você vai para um outro órgão, que agora como eu estou no Planejamento, é um órgão 

que depende brutalmente do PRODERJ. Então, ele tem máquinas rodando lá dentro, ele tem 

um investimento, um aporte financeiro que ele fez dentro do PRODERJ, para estar com essas 

aplicações lá dentro, de software e de hardware, o PRODERJ provê, gratuitamente, só gente. 

Então, o que acontece? Reclamação em cima de reclamação. Porque ao mesmo tempo que o 

PRODERJ se apresenta como prestador de serviço, ele não estabelece um SLA, ele não 

estabelece uma aplicação 24x7. Hoje mesmo eu saí de lá com o pessoal brigando, porque tinha 

que rodar um procedimento, queria permissão da máquina que era do Planejamento e o cara da 

regra de segurança, que ele não pode dar permissão para a máquina que é do próprio 

Planejamento. E o cara que teria o acesso está de férias... Aquelas confusões que deveriam ser.. 

Um cliente, que eu imagino que vem de Alog, de uma Tivit, o cara responde isso olhando uma 

lista de regras. Logo, você vai seguir o procedimento de “XPTO”, e vai resolver o problema. 

Então, fica aquela coisa, vai escalar... 

Entrevistador – Entendi. E regras, normalmente, que o próprio PRODERJ criou, não é?  

Entrevistado 2 – Regras que ele criou, mas ele criou determinadas regras e outras ele não criou. 

Ele criou o que interessava. O SLA, ele não criou. 

Entrevistador – Criou, eu acho que lhe interessava.  

Entrevistado 2 – É. O que ele achava que era bom para ele, ele criou. O que ele não achava, 

ele não criou. Quando eu fui para a Secretaria de Planejamento, o que a gente viu lá dentro? As 

decisões técnicas dele não são equivocadas, as pessoas batem muito nele em muitas coisas. 

Algumas dessas coisas, eu observei que, assim, ele fez direito, fez o dever de casa dele. “Ah, as 

máquinas estão mal distribuídas. ” Não estão mal distribuídas. Ele usou a lógica de distribuição 

de licenças, ele tem que pensar no número de licenças que tem, e que você cedeu para ele ou 

que ele cedeu para você. Então, assim, não são decisões erradas, tudo tem uma lógica. Mas 

quando não dá transparência para o trabalho dele, uma pessoa que não é técnica olha para aquilo 

e vê: “Pô, o cara está me ferrando. Eu tenho muito mais máquina disponível e não estou 

usando.” Só tem um motivo para isso. 

Entrevistador – Entendi. Só que ele não explica esse motivo para o cliente dele. 

Entrevistado 2 – É. Então, assim, quando eu cheguei no Planejamento foi engraçado, porque 

o cara disse: “Olha, eu tenho oito laminas de Blade sumidas.” Quando eu fiz o inventário e 

bati, não estão sumidas, estão aqui as oito. Você não tem licença. Aí, o que o cara fez? Ele 

pegou oito laminas e colocou num produto que era gratuito, para ficar num pool do gratuito, 

por quê? (ininteligível) de licenciamento. Tinha uma lógica. Agora, ninguém contou isso para 

o  Planejamento. Então, para o cara, onde eu precisada de power, eu não tinha, mas eu paguei 

as laminas.  

Entrevistador – Mas, as laminas estão lá, o investimento foi feito e você não sabia... para o 

leigo, aquilo realmente sumiu, não é?  
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Entrevistado 2 – É. Realmente eu não tenho essas oito, porque eu estou num lugar que não 

entram as oito, ficam sem fazer nada. Na prática não tem as oito. Então, sabe, coisas muito 

estranhas. 

Entrevistador – Então, tem esse problema da transparência, não é? 

Entrevistado 2 – É, isso é dos problemas de transparência dele, com certeza. 

Entrevistador – Você tem uma visão, assim, de como... vamos conseguir... Você tem uma 

visão, assim, de como se estrutura o sistema estadual de TI? Porque tem uma figura no estado, 

que é o sistema estadual de TI... 

Entrevistado 2 – Não existe essa figura, existe? 

Entrevistador – Existe. 

Entrevistado 2 – Depois de 16 anos de Estado, aprendi uma coisa nova. Desconheço. Para 

mim, era o CONSETI que era essa figura. 

Entrevistador – O sistema, ele é a estrutura, considerando o CONSETI, o PRODERJ, os 

órgãos, que eles chamam de órgãos agentes, que são as assessorias ou os departamentos de TI 

de todos os órgãos do Executivo, e das autarquias, e tal. E, esses órgãos, eles têm uma 

coordenação entre eles, teoricamente. Aí, nisso, dá-se o nome de estrutura... De Sistema 

Estadual de Tecnologia da Informação.  

Entrevistado 2 – Esse é um modelo do IPLAN. A prefeitura funciona efetivamente assim. O 

IPLAN, ele tem uma pessoa ou duas, em cada órgão, que é a interface dele como órgão.  

Entrevistador – Sim, é o tal do GTIL... 

Entrevistado 2 – Do GTIL, exatamente. Agora, no Estado, isso não existe.  

Entrevistador – Porque, se você olhar lá no estabelecimento jurídico do sistema, assim, todos 

os órgãos agentes, todas as assessorias de TI, departamento, eles têm que prestar contas do que 

eles estão fazendo ao PRODERJ e ao CONSETI e obedecer às normatizações dos dois órgãos, 

a menos... mas, é engraçado que no final da legislação está dizendo assim, mas mantém-se 

respeitada a hierarquia funcional. 

Entrevistado 2 – Funcionalmente... aí, é que vai... esse é mais um ponto, deveria ser mais um 

ponto para o PRODERJ. Porque, funcionalmente, ele tem o nome de uma secretaria, ele tinha, 

até a mudança do governo, agora ele está subordinado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, 

mas antes ele se reportava direto para a Governadoria, para o Vice-Governador. Então, assim, 

ele não usava esse poder nele.  

Entrevistador – Mas, na verdade, esse respeito a relacionamento funcional é no seguinte 

sentido. Você na Superintendência de TI do Planejamento, você tem que seguir tudo o que o 

PRODERJ fala, a menos que o Planejamento faça diferente, aí você desmonta a estrutura de... 

Entrevistado 2 – Eu vou lhe falar que não desmonta. 
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Entrevistador – Por quê? 

Entrevistado 2 – Desmonta para os caras que tem autonomia. Que todo mundo conhece, 

DETRAN, Fazenda, essas caras grandes, aí desmonta. Porque existe uma, eu vou ser bem 

arrogante, uma maturidade, que não é bem uma maturidade, mas existe uma experiência dentro 

do órgão, então os Secretários e os subsecretários estão acostumados a falar de TI. Então, eles 

vão discurso de tecnologia, eles vão propor soluções. Quando você vai para o Planejamento, 

por exemplo, a gente está tendo uma dificuldade enorme no Planejamento hoje, porque tem que 

seguir um processo digital definido pela Casa Civil. Isso amarra como sistema transacional que 

está sendo desenvolvido, com uma tecnologia pesadíssima, que é Oracle. Dificulta o 

desenvolvimento e, assim, o tratamento disso é um parto, mesmo você provando tecnicamente.  

Entrevistador – E a secretaria não está acostumada a questionar as definições que ela recebe.  

Entrevistado 2 – Não, muito pelo contrário, ela tem medo. Ela tem medo do programa. Medo 

é... A melhor palavra é medo mesmo. Assim, eu não posso ir contra ao PRODERJ. Pode sim, 

cara.  

Entrevistador – Não, está escrito lá na legislação, na última linha, ele pode ir contra a hora que 

ele quiser, desde que ele dê uma justificativa. 

Entrevistado 2 – Exatamente. O mais importante é... Eu fiz isso durante 15 anos na Fazenda, 

eu nunca justifiquei. 

Entrevistador – Eu só falei: “Vou fazer diferente...” 

Entrevistado 2 – Exatamente. Não existe um motivo, ele não exerce esse controle. É aquilo 

que você falou, se ele não controla, eu faço o que eu quiser. A única coisa que o PRODERJ não 

deixa você fazer é ata de registro de preço. 

Entrevistador – Isso ele não deixa mesmo, não é?  

Entrevistado 2 – Isso ele não deixa. Isso aí bate lá e ele nega. “Não, você não vai fazer isso.” 

Porque isso é a coisa mais irrelevante do mundo. 

Entrevistador – É, porque, assim, não é o fato de fazer ou não fazer a ata, que vai... assim, ele 

deve fazer a ata, por exemplo, do que tem demanda que justifique ter uma negociação 

corporativa. Você pega lá um fornecedor que, de início, só duas ou três secretarias usam, não 

tem por que. O PRODERJ tem que se preocupar com a ata desse fornecedor. 

Entrevistado 2 – Mas ele faz.  

Entrevistador – Não, mas o cara vai fazer uma ata de Microsoft, todo mundo tem que usar, aí 

tem justificativa. Ou vai fazer uma ata de acesso a dados, que todo mundo tem que usar.  

Entrevistado 2 – Mas, aí é que está. Ele faz atas... você tem experiência nisso... que ele tem 

um nível de adesão bem razoável. Uma vez eu estava conversando, e ele estava falando daquelas 

atas de R$ 100.000.000,00, que se chegava numa adesão de 10, 15%... uma ata num valor desse 
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é excepcionalmente bom. Agora, ele chega com outras atas de R$ 50.000.000,00, R$ 

60.000.000,00, que não tem nenhuma adesão. Nem ele adere. 

Entrevistador – E em relação aos gestores públicos, assim, você vê que o cara realmente 

trabalha na área funcional dos órgãos. Você acha que eles têm visão do que a tecnologia da 

informação pode prover para ele como ferramenta de trabalho? 

Entrevistado 2 – Tem uma variação muito grande. A Fazenda envolveu dois momentos muito 

antagônicos. Teve um primeiro momento, do início da modernização fazendária, que você tinha 

um público, fiscais, que tinham uma faixa etária, isso foi no ano 2000, há 15 anos atrás, que 

tinham uma faixa etária acima de 45, 50 anos eram os mais novos. A faixa etária era 60, 65... 

exatamente. Para você ter uma ideia, os garotos de 45 eram chamados de “Menudo”, pelos 

mais velhos. E aí, além do desconhecimento, mais o fato deles encararem a informática como 

uma forma de vigiar eles, houve uma resistência muito grande. Então, fazer o sistema da 

Fazenda, há 15 anos atrás, era uma aventura. Era, assim, você sentia nitidamente que o cara 

passava a especificação errada para não funcionar mesmo.  

Entrevistador – Entendi. O cara era veladamente contra o negócio. 

Entrevistado 2 – Exatamente. Quando começa a geração de concursos, que começa a oxigenar, 

aí começam a entrar pessoas com outra visão, aí o cara começa a ver a importância do sistema. 

Isso ainda não foi o suficiente. Quando começa a entrar mais gente do concurso e começa a 

entrar mais gente de TI para trabalhar em negócio, aí realmente a coisa explode. Isso aconteceu 

nos últimos dois, três anos na Fazenda. Porque aí, sim, o cara chegava e falava: “Eu quero um 

BI...” Calma aí, você sabe o que é um BI? Aí, o cara te dá uma aula de BI. O cara sabe ou não 

sabe? Sabe mais do que eu.  

Entrevistador – Ele não só sabe, como sabe mais do que eu... 

Entrevistado 2 – Aí, você realmente tem uma mudança, essa grande mudança.  

Entrevistador – Então, você acha que de três anos para cá, essa mudança... 

Entrevistado 2 – Vou te falar mais da Fazenda. Com certeza isso acelerou e trouxe demandas 

novas, trouxe um grau de maturidade maior. Na SEPLAG, como é que eu enxergo? É como se 

ela estivesse uma geração atrás. Ela tem pessoas que tem a noção da importância da TI, que 

sabe que vai agregar valor, sabe que o negócio depende disso, que sem TI ele não vai fazer o 

negócio dele, mas ainda é muito imaturo. Até nos próprios pedidos. Então, assim certas 

aventuras... a minha TI não me atende, o PRODERJ não me atende, eu vou contratar através do 

Banco Mundial, do BIRD, de um financiamento qualquer, uma empresa para desenvolver um 

sistema. E aí, você vê sistemas que as empresas desistiram. Começaram o trabalho e largaram, 

não tem como eu dar continuidade. Jogar dinheiro fora. Assim, cronogramas físico-financeiros 

totalmente desbalanceados. A empresa trabalhando há 18 meses, com R$ 40.000,00 de 

pagamento. Quer dizer, R$ 40.000,00 não paga a folha do cara que está trabalhando ali um mês, 

quem dirá os outros 17 meses que ele está ali dentro. Então, está num momento de transição. 

Pelo que eu vi nos outros órgãos, todo mundo compreende essa importância, mas falta muita 

maturidade. Como não existe apoio do PRODERJ, que deveria estar dando apoio de forma 
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geral, eu acho que deveria ter um consultor, como o GTIL da Iplan para estar ali do lado do 

cara.  

Entrevistador – Você pode usar isso, pode usar aquilo, as tendências tecnológicas são essas, 

aquelas... 

Entrevistado 2 – Fazendo aquele trabalho construtivo com os caras. Como não tem isso, aí 

você tem um ralo de dinheiro, isso é um ralo de dinheiro. 

Entrevistador – São um monte de experiências que, nos melhores casos, você consegue 

entregar alguma coisa no final, não é?  

Entrevistado 2 – Porque, mesmo a própria Fazenda, ela se vale muito do poder financeiro. 

Porque ela faz muitas coisas desorganizadas, muitas coisas que deveriam ser padronizadas por 

um órgão centralizados não são, então ela vai padronizando on-the-fly. Então, é jogado muito 

dinheiro fora. Mas como tem muito power, muito capital, então os projetos vão saindo, o cara 

vai pagando por aqueles erros. 

Entrevistador – Sim. Ele tem um poder de experimentação maior, ele tenta... Tenta de novo. 

Mas você acha que esses órgãos maiores, que tem, assim, essa estrutura, esse poder, tem esse 

conhecimento, eles seriam capazes de abrir mais um pouco... Porque hoje ele tem liberdade 

total, na prática, não é? Eles seriam capazes de abrir mão dessa liberdade em prol da 

coordenação geral do sistema? 

Entrevistado 2 – Hoje, não. Eu acredito que não. 

Entrevistador – Não, mas mudando, assim, o que seria necessário para que ele abrisse mão 

disso? 

Entrevistado 2 – O que seria necessário? Olha só, acabar com o PRODERJ e fazer outro.  

Entrevistador – E esse novo PRODERJ seria como? 

Entrevistado 2 – Olha só, fora do estado do Rio de Janeiro você tem algumas iniciativas de 

pro que deram mais certo. Você tem, por exemplo, o PROCERGS, é um exemplo, no Rio 

Grande do Sul é um exemplo de um PROCERGS que deu certo. Aí, quando você vai ver o 

PROCERGS, ele é subordinado a Fazenda. Porque ele deu certo subordinado à Fazenda? Aí 

vem, eu acho que a grande pergunta, não é? Porque ele está ligado ao core-business, ele amarrou 

o investimento dele numa coisa que é visceral para o estado, o estado tem que arrecadar, o cara 

tem que arrecadar. Você tem que dar valor agregado. Então, você tem que começar de algum 

jeito, a mostrar que, olha só, eu desenvolvi um sistema, do jeito que for, eu botei um produto 

no ar, e eu preciso dar sustentabilidade para esse produto. Então, eu preciso de um investimento 

aqui. Só que eu tenho que provar que esse produto realmente está me dando algum tipo de 

retorno. A Fazenda, no Rio foi assim, o PROCERGS, eu sei que foi assim, os caras ralaram, fez 

o diabo e colocou lá um sistema de cadastro de contribuinte, colocou um “sisteminha” de autos 

de infração, colocou um sistema de controle de processo. E aí, em determinado momento, o que 

ele chegou e falou: “Olha só, meu amigo, ou você coloca dinheiro aqui dentro, ou então você 
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vai voltar para a ficha de papel. Ou então você pega esse troço todo, coloca tudo num 

fichariozinho e volta controlar como você controlava.”  

Entrevistador – Ou então o contrário, ele falou assim: “Olha, você gostou desse sistema? 

Poderíamos fazer a mesma coisa para a arrecadação do IPVA... Para o... Para outras frentes, 

mas eu preciso de...” É isso mesmo. 

Entrevistado 2 – Olha, mas nada motiva mais um Governo Estadual do que a catástrofe. Uma 

nova funcionalidade não é uma catástrofe tão grande. Agora, na hora que você chega e fala: 

“Acabou.” Você não tem mais como saber quais contribuintes estão ou não cadastrados, se ess 

datacenter não conseguir manter essas máquinas ligadas. O governador vai ter que saber o saldo 

na conta dele, do estado, vai com o cartãozinho do Itaú e ir lá, ou do Bradesco, e ir lá tirar o 

saldo, entendeu? A arrecadação de amanhã, eu não sei se vai entrar ou se não vai entrar, eu não 

tenho ideia. 

Entrevistador – Eu não sei nem quanto vai ser, eu não tenho nem ideia. 

Entrevistado 2 – Eu tenho que olhar aqui dentro. Eu preciso dessa infraestrutura aqui para ver 

isso funcionando. A Fazenda veio crescendo aqui, o PROCERGS veio crescendo assim. Você 

tem que estar associando funcionalidades e amarrando isso a investimento. É a mesma coisa de 

você pedir aumento no trabalho. Aquelas pessoas que vão pedir aumento, porque, assim: “Ah, 

não, chefe, se você me der um aumento eu posso produzir muito mais...” O cara já fracassou. 

O que o cara tem que fazer na realidade? Primeiro, produz a mais e diz: “Olha, está vendo como 

eu estou fazendo a mais? ” É isso, é esse o exercício que você tem que fazer, para fazer o órgão 

crescer. E é isso o que o PRODERJ tem que fazer. O PRODERJ tem grandes sistemas de grande 

responsabilidade, que estão sob a mão dele, está ali embaixo da infraestrutura dele. Você não 

pode acreditar que um sistema como o de matrícula online, que foi um sistema que deu certo, 

que passou no jornal... 

Entrevistador – Sim, a maioria dos estados não tem nada parecido. 

Entrevistado 2 – Roda em um datacenter que é aquela tristeza que é aquilo. Assim... A gente 

agora tem refrigeração. Pelo amor de Deus, é um split com um duto de água passando em cima 

do teto. Se aquele duto furar, vai chover dentro de datacenter não adianta. É, então são erros 

banais. Erros, assim, muito bobos, que ele tem que usar isso como moeda de troca. Então, assim, 

se fala muito da sala-cofre da Fazenda. A Fazenda tem uma sala-cofre, meu Deus, só que 

ninguém conhece a história da sala-cofre. Primeiro, que a sala-cofre tem uns cinco anos com 

um processo embaixo do braço, até o contrato ser assinado. Cinco anos de luta. E sabe qual foi 

o argumento que convenceu o secretário de que a gente precisava da sala-cofre? Não foi que 

ela era a prova de bomba, não foi que ela era “estanqueada”, que ela apaga incêndio. Foi o 

seguinte: “Olha só, está vendo tudo isso aqui dentro? Que mantém todos esses sistemas 

funcionando hoje? Que te dá essa informação? Hoje, para manter isso funcionando, eu preciso 

de ar condicionado, eu preciso de elétrica, eu preciso de iluminação, eu preciso de controle de 

acesso aqui dentro.” O estado é incompetente para gerenciar isso de forma separada. Eu não 

consigo gerenciar um contrato para cada coisa e de forma eficiente. Porque o cara da elétrica 

vai me dizer que o problema é do cara do ar condicionado, o cara do ar condicionado vai me 
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dizer que o problema é do cara que combate o incêndio, e o datacenter vai parar. Aí o Secretário 

chegou e se convenceu: “Isso é verdade. Vocês tem que fazer um projeto para a construção do 

Datacenter, que seja um projeto...” Aí, a gente chegou e falou: “Está aqui. Estamos há cinco 

anos rodando com ele.” Ele pegou, viu o valor, viu que era caro, aí falou: “Beleza. A gente vai 

pagar para ter paz.” É isso. Porque o nosso Datacenter, antes disso, um dia parava porque o 

ar condicionado quebrou. Aí, o SLA do ar condicionado era o mesmo do ar condicionado do 

prédio. O cara consertava ar condicionado em horário comercial. Parava no final de semana, aí 

parou. Só segunda que você vai ver arrecadação. Assim, passamos por cenas ridículas. A 

máquina que controlava a arrecadação, recebia a relação dos bancos. Cara, no dia que a 

Benedita assumiu. O Secretário de Fazenda foi até a TI e falou o seguinte: “Olha só, entendo 

que são problemas técnicos, mas eu não vou dizer para a Governadora, que vai ser a primeira 

coisa que ela vai perguntar para mim, é qual é a arrecadação, porque a máquina parou. 

Porque ela vai jurar que foi sabotagem.”   O cara virou a noite lá para fazer aquela merda 

funcionar. Assim, coisa muito precária. Então, essa estrutura foi criada em cima disso, 

vendendo de graça. Dando funcionalidade e vendemos de graça. Assim é que se efetuou. 

Entrevistador – Você cria uma funcionalidade, entre aspas, até meio que no improviso. Aquilo 

é adotado, é absorvido na estrutura, aí depois você fala: “Olha, está vendo esse sistema que eu 

fiz aqui? Se a gente não gastar mais tanto nele, vai parar...” Ele foi estimado para um volume 

menor de dados, para uma disponibilidade menor. Estamos exigindo muito dessa máquina... 

dessa estrutura.  

Entrevistado 2 – Exatamente. Dessa estrutura toda. Então, gera muito retrabalho. Não existe 

um manual de boas práticas. Você vai começar um projeto, tem que pensar nisso e nisso... eu 

peguei um projeto de um planejamento, que já estão, assim, 50% em andamento, que não pensa 

em alta disponibilidade. Você quer colocar um sistema crítico no ar, numa máquina só, num 

único banco de dados, tudo junto, dentro do mesmo closet. Se aquele armário parar... ah, não, 

tem o backup... E onde é que você vai levantar esse backup? Me diz aí? 

Entrevistador – Fora a pergunta clássica, o backup está funcionando, e o restore já testou? 

Entrevistado 2 – Nem pensa nisso. Então, isso é uma coisa que eu vi na Fazenda virem 

amadurecendo. Agora, por quê? Realmente, o capital ajudou, mas também não foi o capital de 

graça, a Fazenda não consegue investir essa quantidade de graça, ela consegue investir porque 

isso foi entrando num lucro opex-capex. E o opex foi aumentando, até que o Secretário hoje, 

quando entra na Fazenda um Secretário um novo, ele olha e ele leva um susto, mas ele tem ali 

um investimento para manter a TI na casa de R$ 25.000.000,00, R$ 30.000.000,00 por ano. 

Para manter e para se funcionar. Aí, quando o cara entra e vê a estrutura, não tem como abrir 

mão. Ele pode até fazer um trabalho de tentar melhorar isso, fazer uma gestão, uma governança 

em cima disso. Agora, tirar a conta, dividir por dois a conta, ele não vai fazer. Ele não vai tentar. 

Essa é a grande diferença. E é isso que o PRODERJ e os PROs, de forma geral, que eu já tive 

contato com o PRODESP, PRODEST... tive contato com alguns outros, e geralmente o que 

você tem é igual ao estado do Rio, é o que? É um PRO fraco, uma Secretaria de Fazenda forte, 

um DETRAN forte, um Ministério Público forte, um TJ forte. Esses caras que conseguem fazer 

recurso de trabalho, esses caras são fortes.  



 

174 

 

 

Entrevistador – Esses caras são os cabeças do... da ponta de lança da TI no estado. 

Entrevistado 2 – Exatamente. A ponto de... no planejamento, assim, o nirvana deles é a 

Fazenda, não o PRODERJ. 

Entrevistador – Sim. É, porque... justamente, é uma constante, em todos os estados, eles, a 

Fazenda tem estrutura, porque ele precisa arrecadar.  

Entrevistado 2 – Precisa arrecadar, não tem jeito. E, assim, eu até acabei um pouco com os 

sonhos deles, porque eles vêm na Fazenda do Rio como se fosse uma... 

Entrevistador – Eles quem? O planejamento? 

Entrevistado 2 – O planejamento... até outros órgãos. E, assim, você... cara, assim, o céu não 

é tão azul assim lá não, a coisa não é tão boa. 

Entrevistador – O céu é azul, mas custa também muito esforço para chegar até lá. É um 

crescimento muito incremental, não é?  

Entrevistado 2 – É. E muitas coisas de amadurecimento foram feitas com dinheiro. 

Financiamento de fora. Então, a Fazenda cometeu muitos erros nessa gestão, que hoje é pago 

como infraestrutura muito pesada. Então, assim, a quantidade grande de máquina, a quantidade 

grande de licença, a quantidade grande de poder, de hardware, de ferro, para sustentar softwares 

mal desenvolvidos. 

Entrevistador – Mas que alcançam o resultado desejável, não é?  

Entrevistado 2 – Funciona, sim. Na marra, mas funciona.  

Entrevistador – Na força bruta, mas ele funciona. 

Entrevistado 2 – É. A grande realidade da fazenda, essa, é hoje. Tanto que eu vim, 11 anos 

cuidando de infraestrutura, e nos últimos dois, três anos, eu venho migrando para a área de 

sistemas, para organizar a casa. Então, foi criada praticamente uma área de sistemas apartada, 

chamada de arquitetura, que estava entrando, para que? Não, agora que você desenvolveu um 

sistema, você vai fazer testes unitários. Você vai testar o software, você vai homologar, porque 

não era... ia direto para a produção. Você tem que entregar. 

Entrevistador – Então, assim, do que você está falando... se você, se alguém no Estado fosse 

responsável por emitir essas melhores práticas, se preocupar em popularizar essas melhores 

práticas, isso já seria um ganho. 

Entrevistado 2 – Seria um ganho. Alguém com força política suficiente, para impor 

determinados artefatos durante o projeto, ele não precisa definir tecnologia. Ele não precisa me 

dizer como eu vou fazer meu BI com um Oracle, com SAP. Mas ele precisa me dizer que BI 

tem que ter informações tais e tais, vai ter que entregar esses artefatos prontos. Isso vai ser, 

inclusive, até para a gestão de contratos, cada órgão faz do seu jeito. 

Entrevistador – A qualidade do contrato de TI, não é? 
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Entrevistado 2 – A qualidade do contrato, a qualidade dos termos de referência, que são postos 

na rua, que você tem termo de referência que tem duas linhas, porque o que eu quero é software, 

e tem outros que tem 100 páginas de especificação. Isso foi visto no SIAF-RIO, que está 

entrando para substituir o SIAFEM, é um cara que o TR dele tem 150 páginas de definição. 

Agora, o cara fez, está ali para fazer um sistema de compras que tem 10 páginas. 

Entrevistador – Qual a diferença, não é? Dada a complexidade... 

Entrevistado 2 – Exatamente.  

Entrevistador – Para mim é a mesma, não é?  

Entrevistado 2 – Falta uma maturidade, falta uma estrutura. E aí, eu acho que o PRODERJ 

devia se esmerar em estar trabalhando... 

Entrevistador – Ou o PRODERJ ou outro órgão... que tem, que ganha essa função, que ganha 

essa missão. 

Entrevistado 2 – É, qualquer um que ganha essa missão. Mas é o cara que vai chegar e vai 

dizer. Olha só, você vai entrar num sistema, é isso o que você quer, assim, assim... Você é um 

órgão pequeno, não tem condição, vem aqui que eu faço com você. Fazenda, você é grande, 

poderosa, tem dinheiro, poderosa, legal. Está aqui a regra, você vai ter que seguir, por quê? 

Porque o seu contrato de TI, eu vou te forçar que passe pelo CONSETI ou para o órgão que for. 

Se não estiver seguindo, eu vou “glosar” teu contrato, ele não vai sair do outro lado. 

Entrevistador – A decisão técnica é sua, mas a orientação administrativa, estratégica, 

estrutural, é minha. 

Entrevistado 2 – E aí, com os contratos na mão, ela não precisa fazer um inventário 

tecnológico. Com os contratos na mão, ela tem o poder de chegar e falar: “Fazenda, você 

desenvolveu isso aqui? Calma aí. Secretaria de Saúde, você está precisando de uma coisa que 

é similar, vamos aproveitar essa experiência? ” 

Entrevistador – Sim, naturalmente ela poderia coordenar os esforços entre os órgãos, não é? 

Não é entre ele e os órgãos, é entre os órgãos. 

Entrevistado 2 – Entre os órgãos. Seria uma coisa mais natural e proativa, porque você poderia 

fazer em órgãos de evolução, dizendo: “Olha, no primeiro eu só vou olhar isso. Agora eu vou 

me aprofundar um pouco mais.” E, com isso, conforme ele for mostrando o valor agregado, ele 

vai ter mais poder de barganha para chegar para o Governador, para o Secretário de Ciência e 

Tecnologia e falar: “Preciso de mais investimento, preciso de mais gente.” 

Entrevistador – Preciso de ter um plano para todo o estado, que todo mundo tenha que... 

porque hoje não existe um plano de investimento, nem de adoção, nem de orientação de adoção 

de TI nos órgãos. Cada um faz na prática o que quer, não é?  

Entrevistado 2 – Cada um pede um orçamento. E tem uma coisa que ajuda os órgãos e acaba 

piorando a situação, que são os financiamentos externos. Banco Mundial, BIRD, porque 
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aparece na linha de crédito, com uma determinada rubrica, saúde, educação, não sei o que, o 

cara vai lá, pega, aí é que ele ignora o PRODERJ totalmente.  

Entrevistador – E a rubrica é saúde, e ele gasta com TI. A TI é para a saúde, mas é da saúde... 

Entrevistado 2 – Mas, hoje, dificilmente você vai ter um projeto, dentro de uma linha geral, 

que não vai reverter em alguma coisa de TI... de repente, a Saúde pode ser uma coisa especifica, 

vai comprar um aparelho de mamografia, vai comprar um aparelho de ressonância, mas outras 

áreas todas, revertem em sistemas. Então, assim, é um investimento direto, tem uma relação 

direta. E, assim, o PRODERJ, ninguém nem lembra dele, o próprio Planejamento ao mesmo 

tempo que tem que seguir a regra do PRODERJ, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, botou 

um edital de compras do SIGA-2, do sistema de compras, nem olhou para a cara do PRODERJ. 

O dinheiro é do Banco Mundial, ele ignora o cara.  

Entrevistador – E olhando, assim, para as equipes de TI, você acha que as equipes, não só os 

gestores, mas as pessoas que trabalham, os gerentes de nível médio, os próprios funcionários, 

eles entendem as necessidades do Governo? 

Entrevistado 2 – Cara, entender, eles entendem. O problema não é esse. É porque TI não 

combina com concurso público. 

Entrevistador – Como assim? 

Entrevistado 2 – Vamos lá, você abre um concurso público do PRODERJ, contrata um analista 

de sistema, por R$ 7.500,00, funcionário público, um salário legal, tudo legal, beleza, coloca o 

cara dentro do PRODERJ. Aí, o cara chega no PRODERJ, tem um cara sentado do lado dele 

que só trabalha segunda, quarta e sexta. E ele tem outro, que chega lá 7h da manhã... quando 

ele vai tomar café, o que ele descobre? Que o que chega as 7h da manhã e aquele cara que só 

vai três vezes na semana, ganham a mesma coisa. Os dois ganham é a mesma coisa. A primeira 

coisa que ele descobre é que se ele se matar de trabalhar, ou se ele não fizer nada, ele vai ganhar 

o triênio dele, vai ganhar o aumento dele. Aí, ele vai para uma área de TI que tudo que ele 

aprendeu, daqui há dois anos, não serve para mais nada. Ele tem que estar estudando, ele tem 

que estar motivado. Por isso que eu falo, não combina. Se você não tem um plano de carreira, 

que mantém o cara motivado, que esteja ligado à meritocracia, o cara vai desmotivar, o cara vai 

frear, não tem como o cara se manter motivado dentro de um ambiente desse. E TI é motivação. 

Quando você fala de em desenvolvimento Agile, Scrum, não sei o que, você está falando de 

manter a equipe motivada, pilhada naquilo. Isso é um casamento. Salário mais gerência. Tem 

gente que rala, mas ele está parado no tempo. Que é um administrador da década de 90, 

consegue entrar no ritmo. Ele é um administrador, é um gestor de TI, mas está parado na década 

de 90, tem 20 anos que está atrasado, o cara não tem mais pique de acompanhar, ele não quer 

mais acompanhar.  

Entrevistador – Acaba que ele mesmo não conhece as possibilidades para ele se gerir para os 

clientes dele, para ele fomentar os funcionários e a equipe a usar aquelas possibilidades, ele está 

com mindset de... da atuação de 10, 20 anos atrás, que é um museu, não é? Nessa área, é museu. 
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Entrevistado 2 – Então, não é coincidência o fato de você ter... Fazenda que anda, MP que 

anda, TJ que anda... É tudo cargo comissionado. 

Entrevistador – Tudo cargo que tem DAS, além da... 

Entrevistado 2 – Tem DAS. Tem uma gratificação enorme, o meu salário é R$ 1.180,00 o resto 

é gratificação. Por quê? O que me mantém motivado? Eu ganho um salário, eu estou muito 

mais perto do Subsecretário, no salário, do que o diretor técnico do PRODERJ, e o cara pode 

me demitir a qualquer momento. Eu fui demitido da Fazenda. Então, você tem que estar pilhado. 

Porque eu fui contratado no Planejamento no dia seguinte, literalmente? Porque o cara já sabia. 

O cara está livre, pelo amor de Deus, não deixa o cara solto não. Se ele não soubesse que eu 

trabalho, senão tinha contratado outro. Eu estou pilhado, eu tenho conta para pagar, meu irmão. 

E, assim, se eu parar de trabalhar, vai me demitir. Eu fui demitido sem parar de trabalhar.  

Entrevistador – Não parando, eu já fui demitido... 

Entrevistado 2 – Imagina trabalhando, ora. Então, assim, não combina uma coisa com a outra. 

Se você não tem um plano de cargos e salários, eu não conheço nenhum, só ouvi falar. Parece 

que o SERPRO tem uma coisa mais séria. Então, você consegue profissionais mais motivados. 

Entrevistador – Depende muito, assim, se você encara a profissão de TI como uma carreira de 

estado, aí você tem que colocar ele dentro do regime geral de estabilidade. Então, é como você 

faz com o médico, você faz com o policial... 

Entrevistado 2 – Apesar de estar mudando, porque eles estão fazendo concurso e botando 

como celetista.  

Entrevistador – Se você entrar como celetista, pelo menos ele vai continuar ganhando todas 

essas coisas, mas, assim... Se o Estado quiser adotar uma avaliação mais rigorosa, e realmente 

demitir as pessoas, por falta de desempenho, ele pode, ele não é... É muito mais fácil legalmente, 

assim, do que ter o desejo, ele sabe que isso também não é a garantia de que... 

Entrevistado 2 – Aí, o último cara que eu soube que fez isso foi o XXX, há uns cinco anos 

atrás, e quem foi demitido foi ele.  

Entrevistador – E todo mundo readmitido, não é? Foi, eu lembro disso. Ele realmente pegou 

todo mundo que não trabalhava e mandou embora. Ele saiu e voltou todo mundo. 

Entrevistado 2 – E o prefeito deu uma sacaneada nele e disse: “Eu nunca falei isso. O cara 

enlouqueceu, demitiu 300 pessoas, sei lá porque razão, o cara pirou...” 

Entrevistador – Acordou de manhã e falou que ia passar a régua. 

Entrevistado 2 – Não, mas, assim, gera um pouco mais de pressão, mas de qualquer jeito, não 

gera motivação necessária.  

Entrevistador – Mas tem... agora tem estruturas jurídicas que permitem você criar órgãos de 

Governo que são... que trabalham de forma independente. Depois você pode criar uma agência, 

você pode... uma agência que não trabalha com funcionário, com plano de carreira, assim com 
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estabilidade. Ele capta no mercado. Você pode criar uma instituição de funcionalidade 

específica, entendeu? Tem um caso no Governo Federal que é um instituto de matemática pura 

e aplicada. Então, assim, ali era uma autarquia, e ele foi transformado numa organização de fins 

específicos, e ele tem independência administrativa. Mas aí ele tem um contrato de resultado, 

com o Ministério da Ciência e Tecnologia, e ele contrata e demite quem ele quiser, dentro de 

regras de ética de resultado e tudo mais. Mas o cara que entra ali, ele sabe que ele não está 

entrando com estabilidade. 

Entrevistado 2 – Ele sabe que ele pode sair. É um modelo interessante. Tem um modelo que 

eu acho também interessante, que é o que é ligado à universidade. A COPPE fez isso muito 

bem, a FGV fez, que foi transformar uma parte dela em um braço que funciona como uma 

empresa, só que hoje é uma empresa de consultoria. Então, assim, se o estado se aliasse à própria 

UERJ, e fomentasse tecnologia lá dentro, ela poderia gerar um braço, que seria do estado, que 

tem poder de captar dentro da universidade, tem poder de captar no mercado, porque a COPPE 

capta pessoas no mercado também, porque é necessário, através de bolsa, através do que quer 

que seja legal, faz uma legislação, e você está ligado a universidade, aí você fomenta a 

universidade junto, que é um modelo também que eu acho bem legal, assim.  

Entrevistador – É uma boa ideia... 

Entrevistado 2 – PPP para isso, que era o que o antigo Presidente do PRODERJ queria, é muito 

difícil. A minha esposa conhece bem PPP, ela trabalhou com a PPP do Porto, na elaboração do 

projeto. Quando eu conversei com ela que o PRODERJ queria fazer isso, a primeira coisa que 

ela perguntou era, qual é o interesse da iniciativa privada em fazer um PPP com TI do estado? 

Nenhum. Não tem nada para ele explorar. Assim, a ideia do PRODERJ era construir um prédio 

e ele poder usar os andares. Levasse mais ou menos uma infraestrutura mínima. Para isso é só 

fazer um contrato com a Alog. 

Entrevistador – Amanhã contrata ALog e se não tiver bom, ele demite a ALog, troca, manda 

chamar... 

Entrevistado 2 – Ele não tem que casa um milhão de reais, ele joga o risco para o outro. É 

diferente quando você entra com uma PPP do porto, que eu estou cedendo espaço público, eu 

estou cedendo infraestrutura pública, aí o cara tem interesse de explorar aquilo.  

Entrevistador – Aí, ele vai ter um direito de exploração de 30 anos, vai poder comercializar 

os terrenos, o direito de utilização dos terrenos... 

Entrevistado 2 – Exatamente. O que ele vai explorar no PRODERJ? O alto nível de capacitação 

da equipe, é óbvio. 

Entrevistador – É diferente. Lá, no porto, ele vai ter que continuar trabalhando, mesmo depois 

que as obras acabem, para que o retorno e o investimento que ele fez tenha retorno... eles têm 

que manter a área funcionando, a qualidade dos serviços, o risco. É tudo... eles vão ver toda a 

administração pública ali daquele terreno, como se fosse uma prefeitura privada, não é?  
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Entrevistado 2 – Por isso que a estrada é pedagiada. O pessoal reclama do pedágio, tudo bem, 

tem que reclamar, o preço pode ser alto, mas no final das contas, você passa na linha amarela, 

o asfalto está lisinho. 

Entrevistador – Se fosse do estado... 

Entrevistado 2 – A Dutra é um tapete, está muito melhor do que era... exatamente. Então vai 

na Rio-Santos, que parecer que você está andando na lua, não é? Então, há uma diferença clara 

disso daí, tanto que no primeiro mundo é muito normal estrada pedagiada, é o mais normal do 

mundo. 

Entrevistador – Sim, claro. Você pode discutir o preço do pedágio, mas o modelo é... 

Entrevistado 2 – Falta muito disso aí no PRODERJ. O PRODERJ tinha que sumir e nascer de 

novo... senão não vai ter confiabilidade nele. 

Entrevistador – A preferência é mudar de nome. Então, beleza, cara, era isso. Eu acho que, 

assim, a gente cobriu todos os itens que estavam. Tem alguma coisa, assim, que você acha que 

é interessante? Uma observação que você tenha, de experiência tua... 

Entrevistado 2 – Cara, eu acho que eu coloquei tudo. 

 

11.4 Entrevistado 3 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Você conhece os decretos que dão sustentação ao Sistema 

Estadual da Tecnologia da informação? 

  

Entrevistado 3 – Não. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Que definem isso? 

 

Entrevistado 3 – Não. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Você já leu, você conhece da existência e não conhece 

profundamente ou você... 

 

Entrevistado 3 – Você está falando ou você está falando das leis federais? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Do Estado do Rio. Não, do Estado o Rio. 

 

Entrevistado 3 – Não, eu conheço todas as leis que estabelecem contratação de produtos e 

serviços do escopo Federal no estadual. Eventualmente os municipais do Rio, mas nenhum 

Decreto estadual que estabeleça padrões de tecnologia. 
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Sr. Leandro (Entrevistador) – Existem algumas leis na verdade, alguns são decretos, mas as 

algumas leis, 1, 2, 3, 4, 5 leis que estabelecem o que é o Sistema Estadual de Tecnologia da 

Informação, que existe uma figura formal no Sistema, do Estado, de TI. E qual é a função do 

CONSETI, qual é o modelo de gestão desse Sistema, como é a relação entre os órgãos de 

Sistema, e qual é uma reforma de estrutura legal?  

 

Entrevistado 3 – Perfeito. É o conhecimento da existência do Decreto que estabelece o 

CONSETI e a estrutura dele na presença das secretarias, mas... 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Mas você... se eu lhe pedir para explicar o que é o Sistema 

Estadual de Tecnologia da Informação você consegue fazer uma explicação... 

 

Entrevistado 3 – Não. Desconheço o Sistema Estadual da Tecnologia da Informação. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Então assim, ele basicamente é... só para... Ele é basicamente 

formado pelo CONSETI que é um órgão normativo. Então deveria definir as normas para a 

utilização da tecnologia da informação no Estado. O PRODERJ que é o órgão executivo da 

política. 

 

Entrevistado 3 – Perfeitamente. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Então o CONSETI definiria a política de TI e o PRODERJ 

executaria. 

 

Entrevistado 3 – Executaria? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – E os órgãos agentes que são assessorias e departamentos, 

superintendências de TI, de cada órgão estadual, seja direta aqui, e esses trabalharam nos seus 

projetos locais. Teoricamente esses órgãos tem relação de subordinação ao PRODERJ, exceto 

nos momentos onde o órgão defina uma coisa diferente. 

 

Entrevistado 3 – Ele tem subordinação, exceto quando não tem. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Exatamente. 

 

Entrevistado 3 – Agora você está me falando que teoricamente, isso está no Decreto então? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Isso está no Decreto. 

 

Entrevistado 3 – Perfeitamente. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Teoricamente, por exemplo, a própria secretaria ela é obrigada 

a fornecer qualquer dado para o PRODERJ ou seguir qualquer padrão que o PRODERJ, 
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estabeleça, na verdade, quem estabelece é o CONSETI. A menos que haja uma definição da 

própria secretaria a isso. 

 

Entrevistado 3 – Está bom. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) –Você tem acompanhando o papel efetivo do CONSETI no 

Estado? 

 

Entrevistado 3 – Sim. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – O que você pode me dizer disso? 

 

Entrevistado 3 – A presença do CONSETI é incipiente, o CONSETI ele tenta estabelecer 

alguns padrões, criar grupos de trabalho, não consegue levar esse grupo de trabalho a termo 

para a definição de padrões, e como um todo, as unidades do Estado, apesar de eventualmente, 

participarem das reuniões do CONSETI, elas não saíram. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Não saiu, não quer definir? Então você está falando assim, que 

hoje, basicamente, que as normas que são estabelecidas pelo CONSETI, as estratégias, elas não 

têm efeito prático dentro dos órgãos do Estado? 

 

Entrevistado 3 – Eu uso exatamente as suas palavras, as normas estabelecidas pelo CONSETI 

não têm efeito prático, sublinhando o prático, dentro do Estado. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Mas tem algum efeito? 

 

Entrevistado 3 – Tem. Com certeza, quando é de interesse as unidades estaduais, elas utilizam: 

“Conforme estabelecido pelo CONSETI, sugerimos a aquisição de Y, X e Z.” Ou quando há 

algum conflito maior, essas normas sendo utilizadas pela PGE, pela assessoria de publicidade, 

pela Secretaria Geral de Administração podem atrapalhar algum desenvolvimento de alguma 

iniciativa. Praticamente, pouco. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Assim na prática também, as normas são utilizadas quando elas 

convêm a alguma posição, e como força de imposição dessa posição. 

 

Entrevistado 3 – Volto a repetir. Todo mundo faz o que o CONSETI quer até que não queria. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Até que alguém não queira. 

 

Entrevistado 3 – É. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Como que você vê a coordenação técnica do PRODERJ com 

os órgãos setoriais? Os órgãos de TI dentro dos demais órgãos do Estado? Coordenação dos 

trabalhos entre a PRODERJ e os órgãos setoriais? Teoricamente o PRODERJ deveria coordenar 
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os esforços desses órgãos, para ver uma otimização do Sistema, e também colaborar nas 

necessidades desses órgãos. 

 

Entrevistado 3 – Leandro, me permita fazer uma parte aqui em relação ao que nós estamos 

conversando sobre o CONSETI e sobre PRODERJ. A função do CONSETI e a função do 

PRODERJ são duas tarefas extremamente nobres, que deveriam funcionar em âmbito estadual, 

se eles fizessem ou se eles conseguissem fazer o que se propõe, eu acho que o Estado ia se 

beneficiar muito do resultado do trabalho deles. Respondendo a sua pergunta. Há uma intenção 

do PRODERJ em fazer o que se supõe que ele deveria fazer. Ele infelizmente não consegue, 

como ele já não consegue há muito tempo, há um distanciamento real de quem consegue fazer 

sem o PRODERJ e uma hiper-dependência, de quem não consegue fazer sem o PRODERJ. 

Efetivamente falando, se vocês pegar as unidades estaduais da administração direta ou indireta 

que tem verba própria, elas ignoram o PRODERJ e fazem devolução ambiente. Todas as outras 

unidades que não conseguem se desvencilhar do PRODERJ, sobrecarregam o PRODERJ com 

as suas demandas. Então infelizmente, nem o que tange a gestão do negócio, especialistas de 

negócios do PRODERJ ou do CONSETI, do PRODERJ, não é? Que seria o caso prático, 

especialista de negócios do PRODERJ atuando com muita proximidade as unidades, as demais 

unidades estaduais, isso não acontece. Não há a semelhança do que há na IPLAN do Município 

do Rio de Janeiro, especialistas de negócios da IPLAN, dentro das unidades estaduais, para 

alinhar as iniciativas estaduais ao IPLAN e vice-versa. Também não há um alinhamento entre 

as iniciativas da infraestrutura dentro do PRODERJ para trabalhar com essas unidades 

estaduais. Há raras e nobres exceções, eu posso citar, por exemplo, o SIPLAG, o SIGFIS e o 

Sistema da Secretaria de Planejamento, que existem dentro do PRODERJ para atender uma 

secretaria específica. Com muita reclamação dessa secretaria, mas existe. Mas efetivamente, o 

PRODERJ executando a tarefa para o qual ele foi criado, prover soluções de tecnologia daquela 

secretaria. Outra caso prático que é... Eu não sei se o secretário da tecnologia da educação, 

desculpa, saúde. Diversos ativos de tecnologia da saúde existem dentro do PRODERJ, com 

uma fissura enorme, entre o secretário da tecnologia da Saúde e o PRODERJ. E aí, os órgãos 

operacionais do PRODERJ, ao ponto de, praticamente não se falarem. Mas existe essa 

interação. Na minha opinião, uma das que mais deram benefício para o Estado, que eu acho que 

é a perfeição do trabalho, CONSETI e PRODERJ, unidades estaduais, é a Rede de Governo, 

onde o CONSETI estabeleceu padrões, onde o PRODERJ executou essa contratação, criou um 

grande contrato e onde todo mundo do Governo pode utilizar aquele contrato. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – E você vê um padrão assim, praticado para as situações que 

dão certo e para as situações que não dão certo? 

 

Entrevistado 3 – Não se replica, essas iniciativas pontuais. Isso é fortuito. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Você acha que é totalmente fortuito? Não tem alguma 

característica que diga: “Esse tipo de iniciativa é mais propensa a dar certo para o PRODERJ 

do que a outra.” Que você observe? 

 

Entrevistado 3 – Você quer uma opinião minha ou você que eu exemplifique? Eu não entendi. 
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Sr. Leandro (Entrevistador) – Não, eu quero uma opinião sua. Existe assim alguma... por 

exemplo, você citou três casos, que são realmente casos onde a estrutura do PRODERJ 

funciona. Independe... 

 

Entrevistado 3 – Entendi. A sala do PRODERJ cheia de máquinas, virtuais e individualizadas 

de diversas secretarias, que porque não tem tecnologias meteram lá dentro. Sim, mas isso daí 

não é um bom exemplo. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Sim, mas como exemplo, você deu três exemplos que o projeto, 

com início, meio e não fim, mas o suporte da execução, que funcionaram. Essas situações, você 

falou que são situações fortuitas, eu te provocando assim, são realmente fortuitas? Você não 

consegue ver alguma coisa que caracterize essas situações, como mais provável de dar certo no 

Sistema atual? 

 

Entrevistado 3 – Não, eu estou tentando encontrar um caso que tenha acontecido de positivo, 

que possa, efetivamente, ser extrapolado para isso. Sem querer ser tendencioso, longe disso 

porque eu já falava sobre isso há muitos anos atrás. Eu acho as atas de registro de preço do 

PRODERJ perfeitas. Eu acho que a iniciativa do PRODERJ concentra em si, estruturas de 

contratação ágeis e padronizadas, pode beneficiar muito o e Estado. O que eu quero dizer com 

isso? Ele pode estabelecer um mecanismo de compra rápida, registro de preço, e paralelamente, 

conduzir o Estado para que tenha uma homogeneidade nos seus padrões tecnológicos. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Mesmo não criando uma normatização, a facilidade da 

aquisição conduz a uma padronização? 

 

Entrevistado 3 – Exatamente. E eu acho que isso daí é uma extrapolação da Rede Governo. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Sim, é similar ao que foi feito com a Rede Governo que 

conseguiu padronizar, a Rede Governo para acesso à internet, não é? 

 

Entrevistado 3 – Isso. Então eu acho que no viés infraestrutura, ele poderia se beneficiar nisso. 

No que tange a área de informação, novamente, “zilhões” de iniciativas fragmentadas, dentro 

da própria PRODERJ, mas eu acho que nesse caminho, quem mais se aproximou de um modelo 

que eu acho benéfico, que eu gosto, foi a IPLAN, aonde ela tem analistas de negócios da 

IPLAN, dentro de cada unidade organizacional do Estado. Há uma dicotomia fantástica, onde 

esse analista para de achar que ele é da IPLAN, e passa a achar que ele é do órgão. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Que ele é do órgão que ele está atendendo. 

 

Entrevistado 3 – Mas eu acho que é uma das formas possíveis de fazer um alinhamento. Dentro 

do Estado, e você participa disso por força da sua profissão, há uma iniciativa, há duas ou três 

iniciativas sendo conduzidas pela... eu acho que Secretaria de Governo, a Casa Civil, que da 
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forma que está sendo executada são extremamente permissivas, mas eu acho que podem 

beneficiar o Estado como um todo, que focam no Sistema de controle de processo do Estado. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – O Sistema de... 

 

Entrevistado 3 – A substituição do UPA. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Do? 

 

Entrevistado 3 – UPA. Que da forma que está sendo executada, benza Deus, mas é uma 

iniciativa que eu acho que vai afetar todo mundo, beneficamente.  

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Mas essa iniciativa está sendo feita isoladamente pelas 

secretarias. 

 

Entrevistado 3 – Não, pelas secretarias não. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Não? 

 

Entrevistado 3 – Até onde eu sei, há uma... isso daí eu sei há muitos anos, há uma intenção 

muito grande de estabelecer o padrão da ORACLE como sendo Sistema de controle de processo 

de todo o Estado, sendo conduzido pela Secretaria de Governo qualquer, ou uma Casa Civil. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Secretaria de Governo mesmo. 

 

Entrevistado 3 – Secretaria de Governo. Perfeitamente. Você mais do que eu sabe tudo isso. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – É como estabelecer um padrão, mas é um padrão tático, assim, 

os principais processos já estão ali, e aí quando alguém quer levantar essa bola... 

 

Entrevistado 3 – Então isso é uma fragmentação típica porque cada unidade organizacional do 

Governo tem as suas especificidades. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Não, mas eu falei de forma isolada, porque na verdade, isso foi 

uma coisa que... foi uma decisão que nasceu dentro da Secretaria de Governo, sem alinhamento 

com demais integrantes sistemas de TI. 

 

Entrevistado 3 – Perfeitamente. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Então, assim, na verdade, foi alguém tomando o papel que 

pertencia a outros órgãos. 

 

Entrevistado 3 – Perfeitamente. 
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Sr. Leandro (Entrevistador) – É o desalinhamento do Sistema. Pode até ter dado certo, para 

até ter resultado nunca coisa de... 

 

Entrevistado 3 – Mas esse produto seria o típico produto que é tarefa do CONSETI e do 

PRODERJ. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Sim. 

 

Entrevistado 3 – É um produto que conceitualmente atinge a todo o Estado, são processos 

comuns a toda a unidade estadual, e um ativo de tecnologia a ser criado que vai atender a todo 

mundo, caramba. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – (ininteligível) do trabalho. E será por que eles não conseguem 

fazer o trabalho deles? 

 

Entrevistado 3 – Força política. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Você acha que é força política? Eles não têm... os órgãos não 

têm força política para exercer a sua função. 

 

Entrevistado 3 – Acho. Acho que adotou as iniciativas, os demais, eles acarretam durante anos 

o PRODERJ teve um quadro capacitado que era excelente. Poxa, você for considerar o 

PRODERJ há 20 anos atrás, eu digo, eu nem sei se o PRODERJ existia formalmente há 20 anos 

atrás. Eu quero dizer, se você for... 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Existe desde 2000 como PRODERJ. 

 

Entrevistado 3 – Não, mas existia antes. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Tinha outra... é desde 1975 na verdade. 

 

Entrevistado 3 – Entendeu? Os quadros dessa unidade de tecnologia, eles foram extremamente 

capazes, gente muito boa já passou lá por dentro, gente que já tentou fazer muita coisa... é isso 

que eu falo, cara, o PRODERJ e o CONSETI são unidades muito bonitas dentro do Estado. Só 

que puxa, foram sucateados, entendeu? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Se você tivesse em uma posição de política, tivesse poder para 

reorganizar isso, o que você faria? 

 

Entrevistado 3 – Eu tentaria alinhar eles menos a execução e mais ao planejamento estratégico 

e condução. Eu acho que o PRODERJ em si, ele decaiu quando ele tentou fazer tudo, em vez 

de conduzir a execução dos outros. Quando ele tentou fazer tudo, e ele não conseguiu, porque 

é impossível fazer tudo. Ele começou a ser taxado de incompetente. E daí para o naufrágio... 
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Sr. Leandro (Entrevistador) – Entendi. Tentou abraçar... Como se diz: “Abraçar o mundo 

com as pernas. ” 

 

Entrevistado 3 – “Abraçar o mundo com as pernas. ” É equivalente a você tentar gerar um 

Sistema que controla a especificidade de uma das diretorias de uma secretaria escura. Entendeu? 

Nunca você vai conseguir fazer isso. Você nunca vai ter gente o suficiente para fazer todas as 

especificidades de todas as diretorias e de todas as secretarias. Isso é uma função de um PG, 

entendeu? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Claro. 

 

Entrevistado 3 – Agora se você tentar focar nos processos básicos de gestão do Estado... A 

padronização desse processo, uma padronização das... 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – A padronização desse processo, uma padronização das... 

 

Entrevistado 3 – Diferente. Que é onde, por exemplo, uma das raras iniciativas que deram 

certa que é o SIPLAG, que é o SIGRH, que é o SIGFINT, são unidades de tecnologia que 

afetam a todos da mesma forma e que esse sim, podem estar ali, podem sair desenvolvidas dali. 

Independente se ela está sendo bem-feita ou se ela está sendo malfeita. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Sim, independente da... entra no juízo de valor da execução do 

projeto. 

 

Entrevistado 3 – Agora, eu acho que aonde o PRODERJ poderia brilhar mais, seriam nessas 

iniciativas, por exemplo, correio, correio eletrônico é igual para todo mundo, caramba. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Questão de identidade, o cara muda de secretaria e continua... 

 

Entrevistado 3 – Questão de identidade, que é a coisa mais ligada, já tem o SIGRH, o que eu 

vou fazer com questão de identidade. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Já tem o cadastro de todos os funcionários, incorpora... 

 

Entrevistado 3 – Tem tantas unidades administrativas e você sabe disso, por causa da empresa 

que você está trabalhando, poxa, ela trabalha fora da cauda longa, ela trabalha naquele segmento 

aonde todo mundo é individual, poxa. Se eu tivesse essa liberdade eu acho que tentaria 

direcionar a iniciativa do PRODERJ para esse caminho. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Perfeito. Vamos falar um pouco agora da visão do... 

Entendimento dos gestores sobre as capacidades tanto do Sistema, quanto da Tecnologia da 

Informação. 

 

Entrevistado 3 – Eu entendi a frase, não entendi o que você quer dela.  
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Sr. Leandro (Entrevistador) – Então, eu vou fazer a pergunta. O Gesto público que você tem 

contato, você trabalha provendo soluções de TI para gestores públicos que tem problemas reais 

para resolver. Problema de gestão, problema de execução do plano de Governo, você vê que 

eles têm o entendimento do que é o Sistema de TI do Estado? Primeira pergunta. E a segunda, 

eles têm entendimento do potencial que a tecnologia da informação apresenta? De soluções que 

ela pode prover para eles? Assim, refraseando. Eles entendem qual é a responsabilidade de cada 

órgão do Estado de TI, quem faz o quê, para quem ele pode socorro? Quem pode ajudá-lo? 

 

Entrevistado 3 –Eu acho que há um conhecimento tácito sobre como as coisas podiam ser... 

Se quer parar e começar de novo pode parar.  

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Então os gestores de TI, os gestores de negócios do Estado, 

eles entendem qual é a estrutura de TI que tem para servi-los, quem faz o quê, qual é a 

responsabilidade de cada um, onde eles podem buscar ajuda? E eles conhecem o potencial da 

tecnologia da informação com ferramenta de gestão, ou de execução das Políticas Públicas, que 

eles precisam executar? 

 

Entrevistado 3 – Vamos dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro tratando 

genericamente, não só gestores de TI, mas gestores de negócio também, todos ele, aí você vai 

poder até me corrigir, já que você está com contato mais com outras pessoas, eles têm um 

conhecimento tácito de como é que as coisas deveriam acontecer. Eles sabem que existe o 

CONSETI, eles sabem que existe o PRODERJ, eles sabem que existe a Casa Civil, tem a 

seguridade estaduais, mas eles não têm o conhecimento real sobre qual é a tarefa do banco no 

preto dessas unidades. Me corrija, estou errado?  

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Não, eu acho que não, eu acho que é isso mesmo. 

 

Entrevistado 3 – Está conversando com as outras pessoas, elas conhecem essas leis todas, 

avaliam isso? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Só quem trabalha no PRODERJ. 

 

Entrevistado 3 – Beleza. Só quem lhe interessa. Então o que acontece, as pessoas sabem como 

é que é, elas não sabem por que é. Então elas não são capazes de entrar em uma sala e falar: 

“Vocês não podem falar isso, porque não é da sua competência falar isso, não lhe compete 

essa atividade, você pode até opinar sobre isso, mas essa responsabilidade é de fulano.” Não 

há essa diferenciação que eu acho fundamental, estar trabalhando no meio iminentemente 

jurídico. Isso é um conhecimento geral. Do pessoal de tecnologia, obviamente que há um 

conhecimento muito maior das pessoas de tecnologia, como a tecnologia pode ser aplicada ao 

negócio. Só que o pessoal de negócio ele não tem a mínima ideia de como a tecnologia pode 

ajudar eles. Porque eles não vivem isso, o máximo que pode acontecer é eles saberem o que 

eles querem, quando a gente encontra um cara de negócio que sabe o que quer, já é... 
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Sr. Leandro (Entrevistador) – Já é o máximo. 

 

Entrevistado 3 – Poxa vida... 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui. 

 

Entrevistado 3 – Você sabe o que você tem, pode encontrar uma solução para o seu problema 

que você sabe que quer resolver esse problema. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Pelo menos qual é o seu problema, não é? Então, a pessoa não 

tem a menor ideia de como pode ajudar. 

 

Entrevistado 3 – Mas eu acho que o paradigma é outro, as pessoas em geral, elas não estão 

preocupadas como a TI pode gerir o Estado, a elas pouco importa isso, e teoricamente, cara, 

pouco poderia importar mesmo, elas deveriam estar preocupadas em resolver os seus problemas 

e negócios. Se o cargo está disponível, se o prédio vai estar funcionando, ele não tem que se 

preocupar com a logística de entrada do prédio e como isso afeta o negócio dele, aquilo ali é só 

uma ferramenta. Então ele deveria estar preocupado, ele deveria estar desenvolvendo todos os 

seus esforços para que um problema de negócio específico seja resolvido. Tem mais, qualquer 

administrador público que entra, ele tem plena consciência, ele tem pouquíssimo tempo para 

gerar resultado. Se ele ficar dois anos, é um sucesso absoluto, então ele tem que prover 

resultados dentro de seis meses. E se ele não fizer nada em seis meses, está atrapalhando. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Sim. Está claro, mas assim, essa pessoa então para apresentar 

esse resultado em tão pouco tempo, você diz que ele lembra ou que ele não lembra para a TI 

existe para ajuda-lo nisso? Em geral? 

 

Entrevistado 3 – Em geral não lembra. Em geral não lembra. Depende muito do nível que você 

está falando, se você está falando de um gerente de área, um coordenador de área aquilo ali é 

só uma ferramenta diária para ele, ele tem pouca influência sobre o direcionamento daquele 

produto. Se você está falando do diretor, do superintendente, do subsecretário, então secretário, 

ele tem dentro do planejamento estratégico dele, algumas iniciativas de tecnologia, porque 

assim, eles sabem que é importante. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Então se a gente citar os níveis maiores, normalmente elas têm 

mais propensão a lembrar da TI como um braço para eles. 

 

Entrevistado 3 – Com certeza. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – E para o gerente médio, de nível médio, aquilo ali é mais um 

controle que ele tem que ter? 
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Entrevistado 3 – É, até porque ele tem pouca influência sobre como aquilo parece ser alterado 

para ajudá-lo. Entendeu? Se um gerente médio quiser fazer uma alteração no fluxo de uma tela, 

que você melhora a área dele, que força que ele tem para conseguir isso, afetar toda a gestação? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Na prática como organizador, nenhuma. 

 

Entrevistado 3 – Entendeu? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – E uma última pergunta aqui. Você falou da IPLAN como 

modelo, comparando com outros Estados, como é que você vê o nível de eficiência desse 

Sistema para esse Governo do Estado? Você acha que as áreas de TI conseguem efetivamente 

entregar valor para o administrador público? O que é o valor para o administrador público? 

Seria ele conseguir executar as tarefas para que ele está... que aqui foram colocadas para eles. 

Ele tem políticas para implementar, Políticas Públicas, ele tem uma gestão interna da máquina 

do Estado para fazer. Você acha assim, que em termos gerais, os órgãos conseguem ajudar, 

apesar de todas as dificuldades, ainda conseguem ajudar essas pessoas a chegar nesse objetivos. 

 

Entrevistado 3 – Repete a pergunta Leandro? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Os gestores públicos têm missões variadas.  

 

Entrevistado 3 – Perfeitamente. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Então uns trabalham com atendimento ao cidadão, outros 

trabalham com a implementação, todos são Políticas Públicas, mas algumas são de 

administração, outras de gestão, outras de atendimento ao cidadão, outras de melhoria da 

deficiência. Você acha que o Sistema de TI, ou os órgãos de forma mesmo que isoladamente, 

apesar de toda essa descoordenação que a gente comentou ali, ainda conseguem ajudar esse 

gestor a chegar aos seus objetivos? 

 

Entrevistado 3 – Muita coisa. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Muita coisa? 

 

Entrevistado 3 – Muita coisa, eles fazem toda a diferença. Você conhece a teoria da percepção 

da qualidade de Parasuraman? 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Não com esse nome. 

 

Entrevistado 3 – É uma pesquisa que foi feita em 1970, 80 na rede hoteleira. A percepção de 

qualidade, a percepção de qualidade é a diferencia entre a sua expectativa e a sua realização.  

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Claro. 
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Entrevistado 3 – Então, se você entra aqui, você espera ser maltratado, mas se a mulher falar: 

“Bom dia.” Você vai: “O que beleza. ” Vai ser assim, entra no Copacabana Palace e o cara não 

abre a porta para você... 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Você já vai achar ruim. 

 

Entrevistado 3 – Uma bosta. Mesmo que tenha sido muito melhor do que esse daqui. Essa é a 

base, eu acho isso lindo, isso o coração de tecnologia. Porque se espera muito pouco, entendeu? 

Então o pouco que se produz... 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Que nem é tão pouco assim. 

 

Entrevistado 3 – Não, eu digo pouco que eu digo, se você for comparar o dinheiro investido 

para o retorno que você obtém eu acho pouco, mas a quantidade de trabalho que você já provê, 

se ele não existisse, caramba, não seria possível. Se fosse ver o que a JUCERJA faz hoje, no 

processo de abertura de uma empresa, de internalização do Governo Federal de provimento de 

informação, eu acho bom, eu acho horrível, mas o que ele faz hoje já é uma diferença 

astronômica ao que você estava disponível há 5 anos atrás. Há uma expectativa real do Estado 

que você consiga abrir uma empresa em menos de uma semana, a meta é dois dias. Isso é 

incrível. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Primeira capa do jornal, não é? 

 

Entrevistado 3 – Primeira capa do jornal. Entendeu? O fato de você ter correio eletrônico 

acessando do seu mobile isso é incrível. É miraculoso? Não, pelo amor de Deus, isso é o feijão 

com arroz. Mas são recursos hoje que são (ininteligível) que existem no Estado. A tecnologia 

do Estado faz diferença para o Estado, poderia fazer muito mais, poderia ter investido e fazer 

pelo menos duas ou três vezes mais, entendeu? Mas você tem sempre que pensar em tecnologia, 

em dois segmentos muito específicos, que por mais que eles tentem se alinhar ao negócio, eles 

existem de forma separadas. A infraestrutura é o básico, a infraestrutura ela tem que existir, ela 

tem que estar disponível e ela tem que operar o tempo todo. É um diferencial para o negócio? 

É um diferencial para o negócio, mas a infraestrutura dificilmente é um negócio em si. E aí 

você tem sistemas especializados que esses, sim, fazem diferença efetiva no ramo do negócio, 

e mesmo sistemas especializados, mas do que ninguém, você sabe disso, você tem outra 

separação de sistemas especializados. Os sistemas que saem da natureza das unidades 

organizacionais e os sistemas que são especializados em cada unidade organizacional, 

entendeu? Então, se você me pergunta se eles fazem diferença hoje, sim, eles fazem diferença 

enorme, eles poderiam fazer muito mais diferença se a infraestrutura fosse sólida e eficiente, se 

o Sistemas especializados fossem homogêneos e estivessem presentes em todas as unidades e 

a partir daí um modelo da IPLAN, poderia ser eficiente para atender as especificidades. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Primeiro a gente tem que encontrar um modelo onde você tenha 

uma presença mais sistemática e até obrigatória naquele (ininteligível). 
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Entrevistado 3 – Obrigatória. Veja, eu uso o caso do IPLAN, porque eu vi que foi um caso que 

me agradou, não estou falando que o IPLAN é perfeito, que esse órgão é o certo, mas me 

agradou, eu achei interessante. 

 

Sr. Leandro (Entrevistador) – Meu Amigo, obrigado então.  
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