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1. Apresentação
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é o instrumento que permite nortear
e acompanhar a atuação da área de Tecnologia da Informação, com a definição de demandas e ações
estratégicas, táticas e operacionais, visando obter melhor gestão dos recursos e maior qualidade na
prestação de serviços as áreas de negócio da Infraero, aos clientes dos Centros de Negócios
(Aeroportos) da Infraero e aos cidadãos.
O PDTI 2017-2021 está alinhado ao Plano Empresarial 2017-2021 e ao Planejamento
Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI 2017-2021 da Infraero, de modo que o
desenvolvimento das demandas e ações na área de tecnologia da informação esteja sempre
sintonizado com a missão da Empresa. Esse plano também tem o objetivo de promover o atendimento
aos requisitos de governança identificados por meio de diretrizes e fundamentos legais.
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2. Siglas e Abreviações
Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviações, mencionados no
decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo.
Termos

Descrição

Business
Intelligence (BI)

É um método que inclui as aplicações, infraestrutura, ferramentas e melhores práticas que
permitem o acesso e a análise de informações para melhorar e otimizar decisões e
desempenho.

CCM

Comitê Consultivo de Mudança é composto por equipes da TI e tem como objetivo de implantar
e promover permanentemente um processo dinâmico de gestão de mudança inerente aos
serviços de Tecnologia da Informação.

COGES

Comitê de Gestão Estratégica, é composto por todos os Diretores da Infraero e por um
representante da Presidência, sendo o comitê de suporte técnico e de assessoramento à Diretoria
Executiva nos assuntos relacionados a gestão estratégica, avaliação de riscos, projetos,
processos, recursos humanos e tecnologia da informação. (Link acessado em 11/07/2016
http://portal.infranet.gov.br/Paginas/ainfraero.aspx?idConteudo=144)

COMARCO

Comitê de Arquitetura Corporativa de TI é composto por equipes técnicas que tratam de
assuntos relacionados a engenharia de software.

COMTI

Comitê de Tecnologia da Informação foi destituído em dezembro de 2013 e em seu lugar foi
criado o Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET.

DIREX

Órgão responsável pela gestão e representação da Infraero, constituído pelo Presidente e
Diretores da Infraero.

EPM

Enterprise Project Management é um conjunto de ferramentas que permite monitorar e auxiliar
a gestão do portfólio de projetos, oferece uma série de recursos automatizados para atualização
das informações, monitoramento e acompanhamento dos projetos.

ITIL

Information Technology Infrastructure Library consiste de uma série de publicações que
fornecem recomendações para prover qualidade dos serviços de TI, e dos processos e recursos
necessários para suportá-los.

MSI

Metodologia de Sistemas da Infraero é aplicada para todos os sistemas de informação:
adquiridos, desenvolvidos, mantidos ou absorvidos pela Infraero, inclusive para os sistemas
legados.

PGGCS

Plano Geral de Gerência de Configuração de Software descreve as atividades do Gerenciamento
de Configuração que serão executadas durante o ciclo de vida do produto (software/sistema) ou
do projeto.

SISP

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo
Federal é uma estrutura institucional do Governo Federal que visa o planejamento, a
coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão da área de Tecnologia da
Informação em sua administração direta, autárquica e fundacional.

SWOT

Ferramenta utilizada para fazer a análise de cenário ou de ambiente, usada como base para
gestão e planejamento estratégico de uma empresa. É um acrônimo de Forças (Strengths),
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
Tabela 1 – Termos e Abreviações
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3. Aspectos Gerais
3.1 Contexto e Abrangência do PDTI
A abrangência deste PDTI alcança todas as unidades da Infraero para o período de 20172021. Não faz parte do escopo deste documento os princípios e diretrizes estratégicas de TI que
constam no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI 2017-2021.
A área de Tecnologia da Informação possui dois instrumentos distintos para a prática de
planejamento: o PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação) e o PDTI (Plano Diretor de
Tecnologia da Informação). Em suas concepções originais, o PETI aborda elementos estratégicos
como missão, visão, valores, análise SWOT, diretrizes e metas, enquanto o PDTI aborda demandas e
ações necessárias para o alcance dos objetivos da organização.

3.2 Histórico do Planejamento de TI na Infraero
Em 2002 a Diretoria Executiva da Infraero aprovou a criação do Comitê de Tecnologia
da Informação – COMTI.
A primeira versão do Plano Estratégico da TI foi apresentada em 2005 para vigência entre
os anos de 2005 a 2009 com nova versão para o período de 2009 a 2013.
Em 2013 o Comitê de Tecnologia da Informação – COMTI foi destituído e em seu lugar
foi criado o Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET.
Em 2014 foi aprovado o Plano Diretor de Tecnologia da informação – PDTI para o ciclo
2014/2016, com escopo estratégico, tático e operacional em um único instrumento.
Em 2016, foi extinto o Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET e alterada a
composição do Comitê de Gestão Estratégica – COGES.

3.3 Metodologia de Elaboração do PDTI
A elaboração do presente PDTI seguiu o Guia de Elaboração de PDTI do SISP, com as
devidas adaptações para as condições existentes na Infraero. A metodologia utilizada orienta o
desenvolvimento do PDTI pautado em 3 (três) fases principais: Preparação, Diagnóstico (situação
atual) e Planejamento (situação desejada).
A Infraero deverá elaborar e aprovar, para os próximos ciclos, o Planejamento Estratégico
de Tecnologia da Informação – PETI e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI,
previamente, antes do encerramento do instrumento vigente, para que não haja “gaps” ou intervalos,
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com o objetivo de evitar os possíveis prejuízos em consequência da ausência de planejamento
estratégico, tático e operacional das ações de TI.

3.4 Processo de elaboração, revisão, publicação e monitoramento do PDTI
A aprovação da versão inicial do PDTI e de seus anexos é de competência da Diretoria
Executiva da Infraero. Ressalta-se, porém, que os anexos de A a G possuem constante necessidade
de atualização, dessa forma sua aprovação, após a versão inicial do PDTI, será de competência
demonstrada na tabela 2 e, havendo conflito de priorização nos anexos A e B, devido a limitação da
capacidade de produção da TI, a competência para aprovação será do COGES ou da Diretoria
Executiva.
A revisão do PDTI, pode ocorrer anualmente ou extraordinariamente a qualquer
momento, desde que solicitado pela Diretoria Executiva da Infraero ou quando fatores externos e
internos requeiram sua revisão, como em atualizações no Plano Empresarial 2017-2021 da Infraero e
novas legislações relacionadas à TI na administração pública.
A tabela 2 define papéis e responsabilidades para a revisão do PDTI 2017-2021:
Papéis e Responsáveis para a Revisão do PDTI 2017-2021
PDTI
Documento principal

Elaboração da Revisão

Avaliação Prévia

Aprovação

Superintendência de
Tecnologia da Informação,
Superintendência de Serviços
Compartilhados, Gerências
de TI do Centro Corporativo
e do Centro de Serviços
Compartilhados; e
Interlocutores de TI sob a
Coordenação da Gerência de
Governança e Gestão de
Projetos de TI
Gerências de TI do Centro
Corporativo e do Centro de
Serviços Compartilhados; e
Interlocutores de TI

Avaliação prévia inicial:
Diretoria de Gestão
Estratégica e de Serviços
Compartilhados;

Superintendência de
Tecnologia da Informação e
Superintendência de Serviços
Compartilhados

Superintendência
de Tecnologia da
Informação

Anexo B - Projetos de
TI em Execução

Gerência de Planejamento e
Especificações de Engenharia
de Software e Interlocutores
de TI

Superintendência
de Tecnologia da
Informação

Anexo C - Ações de
Governança e Gestão
de TI

Gerência de Governança e
Gestão de Projetos de TI

Superintendência de Serviços
Compartilhados; Gerências de
TI do Centro Corporativo e do
Centro de Serviços
Compartilhados;
Superintendência de Serviços
Compartilhados; Gerências de
TI do Centro Corporativo e do
Centro de Serviços
Compartilhados;

Anexo A – Inventário
de Necessidades
(Demandas das Áreas
Requisitantes)

Diretoria
Executiva

Avaliação prévia final:
Comitê de Gestão Estratégica
– COGES

Superintendência
de Tecnologia da
Informação
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Papéis e Responsáveis para a Revisão do PDTI 2017-2021
PDTI

Elaboração da Revisão

Anexo D - Plano de
Gestão de Riscos de
TI

Gerência de Governança e
Gestão de Projetos de TI

Anexo E - Catálogo de
Sistemas em Produção

Gerência de Planejamento e
Especificações de Engenharia
de Software

Anexo F - Catálogo de
Serviços de TI

Gerência de Planejamento e
Especificações de
Infraestrutura de TI

Anexo G - Plano de
Capacitação de TI
Anual

Gerência de Governança e
Gestão de Projetos de TI

Avaliação Prévia

Aprovação

Gerências de TI do Centro
Corporativo e do Centro de
Serviços Compartilhados,
Superintendência de Gestão de
Risco e Compliance; e
Superintendência de Serviços
Compartilhados
Gerências de TI do Centro
Corporativo e do Centro de
Serviços Compartilhados; e
Superintendência de Serviços
Compartilhados
Gerências de TI do Centro
Corporativo e do Centro de
Serviços Compartilhados; e
Superintendência de Serviços
Compartilhados
Gerência de Gestão de
Carreiras, Gerências de TI do
Centro Corporativo e do
Centro de Serviços
Compartilhados,
Superintendência de
Tecnologia da Informação e
Superintendência de Serviços
Compartilhados

Superintendência
de Tecnologia da
Informação

Superintendência
de Tecnologia da
Informação

Superintendência
de Tecnologia da
Informação

Diretoria de
Planejamento e
Gestão
Estratégica

Tabela 2 – Papéis e Responsabilidades para a Revisão do PDTI

O PDTI deve estar disponível, na sua última versão, na intranet e extranet da Infraero,
para conhecimento do corpo organizacional e dos cidadãos brasileiros, exceto nos aspectos
formalmente declarados sigilosos ou restritos.
A tabela 3 define papéis e responsabilidades para a publicação do PDTI 2017-2021:
Papéis e Responsáveis para a Publicação do PDTI 2017-2021
Publicação PDTI

Avaliação Prévia

Gerência de Governança e Gestão de
Projetos de TI

Superintendência de Tecnologia
da Informação

Aprovação
Área de Comunicação
Institucional

Tabela 3 – Papéis e Responsabilidades para a Publicação do PDTI 2017-2021

O acompanhamento periódico das ações e demandas de TI estabelecidas deve ocorrer
com objetivo de corrigir os desvios apurados, a priorização e a capacidade de execução da TI. Neste
contexto, o monitoramento do PDTI será reportado às áreas envolvidas de forma a proporcionar os
ajustes necessários.
A tabela 4 define papéis e responsabilidades para o monitoramento do PDTI 2017-2021:
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Papéis e Responsáveis para o Monitoramento do PDTI 2017-2021
Monitoramento e Reporte do
PDTI

Avaliação Inicial e Atuação
na Correção de Desvios

Superintendência de Tecnologia da
Informação, Superintendência de
Serviços Compartilhados, Gerência
Geral de Serviços de TI e
Interlocutores de TI, sob a condução
da Gerência de Governança e Gestão
de Projetos de TI

Superintendência de Tecnologia da
Informação, Superintendência de
Serviços Compartilhados, Gerência
Geral de Serviços de TI,
Interlocutores de TI e áreas
envolvidas nos planos, projetos ou
ações, sob a condução da Gerência
de Governança e Gestão de Projetos
de TI.

Avaliação Final
Superintendência de
Tecnologia da
Informação.

Tabela 4 – Papéis e Responsabilidades para o Monitoramento do PDTI 2017-2021

Deverá ser avaliado o alcance dos benefícios gerados às áreas de negócio da empresa, em
relação a execução das ações, demandas e serviços de TI, com a finalidade de alcançar os objetivos
estratégicos da Infraero.
Trimestralmente, será comunicado ao Comitê de Gestão Estratégica – COGES o resultado
do monitoramento do PDTI do último período para avaliação e aprovação, apresentando o Relatório
de Acompanhamento. Após, a área de TI providenciará a divulgação interna e externa da realização
das ações e do nível de alcance das metas estabelecidas, com as devidas justificativas quando
pertinentes.
O Relatório de Acompanhamento deverá constar os seguintes tópicos:
· Metodologia utilizada para elaboração do relatório, citando os documentos,
instrumentos

de

coleta

de

dados

e

informações

utilizados

durante

o

acompanhamento;
· Monitoramento das ações, demandas e projetos de TI, registrando o andamento da
execução em conformidade com o que foi planejado, indicando o status em relação
ao cronograma aprovado e replanejamentos. Deve ser apresentado lista de ações e
projetos não iniciados, em execução, em dia, atrasados e cancelados juntamente com
o diagnóstico e razões para os atrasos e cancelamentos ou suspensões;
· Avaliação das metas e ações, coletando, consolidando e registrando os indicadores
de resultados parciais relativamente à execução do PDTI e do PETI, comparando os
indicadores consolidados com as metas estabelecidas no PETI. Deve ser apresentada
avaliação a respeito das possíveis causas que levaram ao não atingimento de metas

15

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (2017-2021)

bem como a proposição de ações corretivas, redirecionamentos e repactuação de
metas;
· Parecer sobre o andamento da execução física e orçamentária das ações do PDTI;
· Parecer sobre a ocorrência dos riscos no âmbito do acompanhamento do PDTI;
· Avaliação do andamento da execução do PDTI em relação aos objetivos estratégicos
da Infraero;
· Parecer sobre o andamento do Plano de Capacitação da TI;
· Parecer geral sobre o andamento da execução do PDTI.
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4. Gestão de Demandas, Projetos e Serviços
O Modelo de Governança de TI encontra-se no PETI 2017-2021 e contempla: Direção,
Avaliação e Monitoramento; Alinhamento Estratégico; Otimização de Recursos, Otimização de
Riscos e Realização de Benefícios; e Gestão do Desempenho e Comunicação.
As Demandas de TI são necessidades que não possuem um procedimento padrão para o
seu atendimento, ou seja, requer uma análise e avaliação que pode resultar em uma ou mais
iniciativas, ações, ou projetos com características de unicidade.
Os serviços constantes do catálogo de serviços de TI seguem um procedimento padrão e
processos definidos para o atendimento seguindo um conjunto de boas práticas da biblioteca ITIL.
O processo de gestão de demandas e serviços de TI da Infraero, bem como seu ciclo de
vida, papéis e responsabilidades estão disponíveis na intranet.
Os Interlocutores de TI, designados por meio de Ato Administrativo, são os
representantes das áreas da empresa responsáveis em definir e acompanhar as necessidades e soluções
de TI inerentes à área a qual representa.
A metodologia de Gerenciamento de Projetos de TI – MGPTI, alinhada a metodologia de
gerenciamento de projetos corporativos da Infraero, segue as boas práticas do Guia PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) e está disponível na intranet.
Os projetos de TI em execução encontram-se no anexo B deste documento.
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5. Gestão de Processos de TI
Devem ser estabelecidos procedimentos de controles internos, visando mitigar os riscos
ligados, no mínimo, os seguintes processos e atividades:

5.1 Governança e de Gestão de TI:
a) Planejamento Estratégico de TI (PETI);
b) Plano Diretor de TI (PDTI);
c) Gestão Orçamentária de TI;
d) Contratações e Gestão de Soluções de TI;
e) Gerenciamento de Projetos de TI;
f) Gerenciamento de Demandas de TI;
g) Gestão de Pessoal de TI;
h) Gestão dos Comitês ligados à TI.

5.2 Segurança da Informação de TI:
a) Gerenciamento de Continuidade de Serviços Críticos de TI;
b) Gerenciamento de Incidentes de Segurança de TI;
c) Gestão de Riscos de Segurança de TI.

5.3 Software:
a) Escopo e Requisitos;
b) Arquitetura;
c) Desenvolvimento e Sustentação.

5.4 Gerenciamento de Serviços de TI:
a) Gestão do Catálogo de Serviços de TI;
b) Gerenciamento de Requisições;
c) Gerenciamento de Incidentes;
d) Gerenciamento de configuração;
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e) Gerenciamento de Mudanças;
f) Gerenciamento de problemas.

5.5 Infraestrutura de TI:
a) Gerenciamento de Disponibilidade;
b) Gerenciamento de Capacidade;
c) Gestão de Ativos de Infraestrutura e de Telecomunicações Corporativas.
A padronização dos processos e atividades em questão está em construção e consta no
Anexo C - Ações de Governança e Gestão de TI.
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6. Arquitetura Corporativa de TI
A Arquitetura Corporativa de TI está dividida em Arquitetura de Solução e Arquitetura
de Infraestrutura. A arquitetura de Solução permeia a estrutura e tecnologias que suportam o
desenvolvimento de software, enquanto a Arquitetura de Infraestrutura abrange os serviços de
execução e operação necessários para suportar sistemas e informações.
Por meio do Ato Administrativo foi instituído o Comitê de Arquitetura Corporativa
(Comarco) para analisar conjuntamente os sistemas desenvolvidos, propor modificações à MSI,
disseminar as informações sobre as necessidades tecnológicas e advindas do negócio. As decisões
são compiladas em atas de reuniões e mantidas à disposição para consultas, visibilidade e discussões
em fórum, no seguinte endereço: http://escritorios.infraero.gov.br/tecnologia/comarco.
São apresentadas a seguir as definições e normatizações de cada uma destas duas
arquiteturas.

6.1 Arquitetura de Solução
A Arquitetura de Solução define quais tecnologias devem ser adotadas, bem como
colabora com os desenvolvedores para garantir a aplicação adequada destas tecnologias e
proposituras de soluções de negócio que atendam às necessidades de negócio da organização.
Seguem as tecnologias estabelecidas pela Infraero relacionadas à Arquitetura de Solução:
6.1.1 Ferramentas de Desenvolvimento
§

Navegadores: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome;

§

Plataformas de Desenvolvimento: Microsoft .NET e Oracle Java;

§

Desenvolvimento de Aplicações: Microsoft Visual Studio, Microsoft SharePoint,
Oracle Business Process Management (BPM) Suite, Oracle JDeveloper e Eclipse;

§

Linguagens de Programação: C#, VB.NET e Java;

§

Frameworks para Desenvolvimento Web: ASP.NET (Web Forms e MVC), Servlet,
JSP e JSF, AJAX e JQuery;

§

Integração de Sistemas: Microsoft Workflow Foundation (WF), Windows
Communication Foundation (WCF) e Oracle SOA Suite.
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6.1.2 Ferramentas de BI (Business Intelligence)
§

IBM InfoSphere Datastage;

§

Microsoft Visual Studio;

§

Microsoft Integration Services;

§

Microsoft Analysis Services;

§

Microsoft SharePoint;

§

Microsoft Excel Services;

§

Microsoft PowerView;

§

Microsoft PowerPivot.

6.1.3 Metodologia de Sistemas da Infraero (MSI)
A MSI é aplicada para todos os sistemas de informação: adquiridos, desenvolvidos,
mantidos ou absorvidos pela Infraero, inclusive para os sistemas legados.
Por meio da definição e normatização dos processos de desenvolvimento a MSI
documenta de forma padronizada os processos que serão automatizados, requisitos funcionais e não
funcionais, sua arquitetura e modelo de dados, bem como a utilização dos artefatos para posterior
medição de esforço, visando:
§

Aumentar a qualidade dos softwares produzidos;

§

Aumentar a satisfação dos clientes com os softwares entregues;

§

Aumentar a produtividade no desenvolvimento e manutenção;

§

Diminuir o retrabalho; e

§

Melhorar a previsibilidade de prazos e custos.

A MSI é uma especialização da Metodologia de Gerenciamento de Projetos – MGP para
o desenvolvimento e manutenção de Software, divide-se em dois métodos distintos derivados dos
conceitos do “Unified Process” (UP) e modelo ágil.
O fluxo do processo de Software da MSI está ilustrado na figura abaixo:
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Figura 1 - Fluxo do processo da MSI

Conhecida como MSI On-Line, a MSI possui uma página web para acesso via rede
interna, a qual provê acesso à descrição de processos, instruções de trabalho, diretrizes, modelos e
documentações de apoio, além de apontamentos para outros sítios e localidades de interesses
relacionados. O endereço da MSI On-Line é o: http://www.infranet.gov.br/msi
6.1.4 Gestão de Configuração de Software
O objetivo da Gestão de Configuração de Software – GCS é estabelecer e manter a
integridade dos produtos do projeto de software ao longo do seu ciclo de vida. Suas principais
atribuições são o controle de versão, o controle de mudança e a auditoria das configurações. Portanto,
foi disponibilizado o Plano Geral de Gerência de Configuração de Software (PGGCS), que descreve
as atividades do Gerenciamento de Configuração que serão executadas durante o ciclo de vida do
produto (software/sistema) ou do projeto. Ele detalha atividades, responsabilidades, ferramentas e
acessos. O PGGCS segue o padrão descrito em IEEE Std 828-2005 (Standard for SCM plans) que
estabelece padrões e processos referentes às macroatividades de Gerência de Configuração.
Os padrões estabelecidos no PGGCS são:
§

Política de Gestão de Configuração:
• As atividades de Gestão de Configuração deverão ser planejadas e acompanhadas
por todo o ciclo de vida do projeto pelo Líder do Projeto;
• A Gerência de Configuração do projeto deve ser realizada pela área de apoio de
Gerência de configuração local;
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• Itens de Configuração devem ser identificados, controlados e armazenados em
repositório apropriado, estando disponíveis por todo o ciclo de vida do projeto.
Todas as mudanças devem ser registradas;
• As Linhas Base devem ser controladas e periodicamente auditadas pela Área de
Gestão de Configuração;
• As mudanças nos documentos e produtos que estão na Linha Base de sistema de
cada projeto devem ser aprovadas pelo CCM (Comitê Consultivo de Mudança);
• Devem ser disponibilizadas informações que permitam o conhecimento das
Linhas Base estabelecidas para o projeto.
§

Atividades da gestão de configuração de software:
• Planejamento e Gerência de Configuração de Software:
Definição de como a disciplina será aplicada num esforço de desenvolvimento,
elaboração de um plano para consolidar a definição e a monitoração da aplicação;
• Identificação de Configuração:
Seleção dos itens de configuração para um produto ou sistema, atribuir a estes
identificadores únicos e registrar, em documentação técnica, as características físicas
e funcionais dos itens de configuração;
• Controle de Configuração:
Avaliação, coordenação, aprovação (ou desaprovação) e implementação de
mudanças em itens de configuração, após o estabelecimento formal da identificação
de configuração destes itens;
• Contabilização de Estado de Configuração:
Registro e comunicação das informações necessárias para gerenciar uma
configuração de maneira efetiva. As informações englobam a listagem da
identificação de configuração aprovada, o estado de mudanças propostas à
configuração e o estado de implementação das mudanças aprovadas;
• Auditoria de Configuração:
Realização de auditorias conduzidas para verificar se os itens de configuração estão
em conformidade com um padrão ou requisito especificado.
• Gerenciamento da distribuição:
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Controle formal para liberação de produtos de software, e documentação associada,
e que engloba a identificação, o empacotamento e a entrega dos elementos integrantes
de uma distribuição de software; e
§

Melhora a visibilidade de TI quanto à entrega de produtos.

§

Ferramentas da gestão de configuração.
As aplicações possuem seus respectivos instaladores em versões homologadas pela
equipe Gestão de Configuração de Software (GCS) e disponíveis para instalação no
seguinte endereço: http://svn.infranet.gov.br/doc_gcs/trunk/Publico/03_Instalar;
• Subversion (SVN): Sistema de controle de versão de código aberto. Sistema
centralizado de controle de versão, caracteriza-se por sua confiabilidade como um
refúgio seguro para os dados valiosos, a simplicidade de seu modelo, uso, e sua
capacidade de suportar as necessidades de uma ampla variedade de usuários e
projetos, desde o uso individual até operações empresariais de grande escala.
Como padrão utiliza-se a aplicação cliente TortoiseSvn instalada nas estações de
trabalho;
• Microsoft Team Foundation Server (TFS): Sistema de gerenciamento do ciclo de
vida de aplicações (ALM), composto de um conjunto de ferramentas e
funcionalidades que permitem a automatização de processos previamente
estabelecidos por uma metodologia de desenvolvimento de software,
acompanhando e monitorando o fluxo das atividades por todo o ciclo de vida de
um projeto ou produto de software. A utilização da funcionalidade de controle de
versão, “Version Control”, se faz por meio da aplicação cliente “Power Tools for
TFS” instalada nas estações de trabalho ou ainda por acesso direto em uma das
plataformas de desenvolvimento: “Visual Studio” ou “Eclipse”.

6.2 Arquitetura de Infraestrutura de TI
Nos últimos anos, o cenário de restrições orçamentárias vem impactando diretamente na
sustentabilidade do parque computacional da Infraero. Por outro lado, cada vez mais, a área de
Tecnologia da Informação tem sido cobrada por melhores resultados e maior eficiência. Em meio a
esse cenário, surge uma oportunidade: a Transformação Digital. A Transformação Digital não é
apenas a adoção de novas tecnologias, mas também novas maneiras de tornar os negócios mais
eficientes e competitivos.
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Para que a Superintendência de Tecnologia da Informação seja a mola propulsora dessa
transformação digital, é preciso visualizar a TI de forma estratégica num contexto empresarial.
Especificamente na área de infraestrutura de TI, é necessário mudar o foco e estreitar o
relacionamento de seus processos com as demais disciplinas de TI como, por exemplo, a de
desenvolvimento de software. A utilização do modelo de computação em nuvem (cloud computing)
unido a práticas DevOps são importantes veículos para essa transformação digital, trazendo agilidade
nas entregas e adaptando a empresa ao novo cenário que vem sendo desenhado nesses últimos anos:
o da concorrência com a iniciativa privada no setor de aviação civil. Algumas estratégias serão
detalhadas a seguir:
6.2.1 Computação em Nuvem (Cloud Computing)
A Infraero se tornou uma das pioneiras na adoção do modelo de computação em nuvem
na administração pública quando em 2014 contratou o Office 365 que é a suíte de escritório da
Microsoft comercializado como Software as a Service – SaaS. De lá para cá, os benefícios esperados
com essa contratação se concretizaram e o próprio modelo de computação em nuvem sofreu um
amadurecimento no mercado brasileiro, expandido os horizontes de sua utilização. Dentre os
principais benefícios desse modelo para a Infraero, destacam-se:
· a redução de custos operacionais;
· a agilidade no provisionamento e desprovisionamento de recursos de TI, equilibrando a
relação de capacidade versus demanda e evitando o desperdício;
· possibilidade de se pagar apenas por aquilo que usar (pay-per-use);
· desoneração da equipe técnica das atividades operacionais permitindo um maior foco
nas atividades finalísticas; entre outros.
Tais benefícios vão ao encontro do atual momento da empresa, onde a área de TI precisa
melhorar sua eficiência mesmo diante do cenário de restrição orçamentária e da escassez de recursos
humanos. Por essa razão, é primordial que a Infraero realize a expansão da utilização do modelo de
computação em nuvem, desta vez, nas modalidades Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma
como Serviço (PaaS).
Em junho de 2016, a Secretaria de Tecnologia da Informação, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, publicou a Portaria n° 20 que estabeleceu orientação aos
órgãos do SISP vedando a contratação de salas cofres e salas seguras e recomendando a contratação
de serviços de computação em nuvem, como nuvem híbrida, preferencialmente.
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6.2.2 Responsabilidade Socioambiental
Nos últimos anos, as questões envolvendo problemas ambientais tornaram-se uma grande
preocupação mundial. O Objetivo Estratégico 7 do Plano Empresarial da Infraero vigente preconiza
garantir infraestrutura e serviços de qualidade com responsabilidade socioambiental.
Portanto, preferencialmente, todas as soluções de infraestrutura de TI adotadas devem ser
economicamente viáveis, ambientalmente corretas, socialmente justas e culturalmente aceitas.
6.2.3 Padronização
A multiplicidade de tecnologias e fabricantes em um mesmo ambiente contribui para o
aumento do custo operacional, além de representar um risco para a disponibilidade, estabilidade e
interoperabilidade dos diversos serviços e sistemas de TI. Por essa razão, sempre que aplicável, é de
suma importância buscar a padronização do ambiente computacional da Infraero. O objetivo não é a
padronização de fornecedores, mas sim de tecnologias. A padronização deve ser fundamentada por
justificativa técnica a fim de que as aquisições sejam feitas com o objetivo de reduzir riscos
operacionais, diminuir custos de manutenção, permitir maior economicidade em virtude de compras
em escala, maximizando a eficiência na utilização dos investimentos em tecnologia.
A análise da padronização de tecnologias é realizada pelo Comitê de Arquitetura
Corporativa (Comarco) e materializado por meio do documento "Diretriz de Arquitetura Corporativa
de Software".
6.2.4 Modernização do Parque Computacional
Como mencionado anteriormente, o cenário de restrição orçamentária da Infraero tem
impactado diretamente na capacidade de se manter atualizado o parque computacional da empresa.
Entende-se por parque computacional todos os ativos de infraestrutura de TI, dentre os quais
destacam-se: servidores, storages, ativos de rede, ativos de segurança, microcomputadores, entre
outros. Para se ter uma ideia, no momento da elaboração deste documento, o índice de obsolescência
do parque de microcomputadores é de 79,28% (situação de 18/07/2017).
Essa situação traz riscos diretos de indisponibilidade de serviços e sistemas críticos de TI,
portanto, faz-se necessária a identificação de alternativas para mitigar esses riscos. Uma das
alternativas já foi colocada neste documento que é a contratação de serviços de nuvem. Também é
necessário buscar fontes alternativas de receita que se traduzam em investimentos para a
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infraestrutura de TI. Outra opção é buscar tecnologias alternativas com menor custo de aquisição e
custo de operação. Como principais alternativas, destacam-se:
· Soluções de Hiperconvergência;
· Soluções de Storage Definido por Software (SDS);
· Soluções de Virtualização de Desktops (VDI);
· Expansão da utilização de soluções de código aberto (por exemplo, PostgreSQL).
A adoção de novas tecnologias deve ser precedida de estudo de viabilidade técnica e
financeira que comprovem sua aplicabilidade no ambiente da Infraero.
6.2.5 Adequação do Efetivo
Em atendimento às determinações do Acórdão nº 2.915/2016 – TCU-Plenário, em abril
de 2017 a Diretoria Executiva da Infraero encaminhou ao Tribunal de Contas da União o Plano de
Sustentabilidade Econômico-Financeira e Estudo para Melhoria da Eficiência e Produtividade. Entre
as ações que visam garantir a sustentabilidade da Infraero está a adequação do efetivo por meio de
planos de demissão incentivados, cessões e requisições para outros órgãos, entre outras ações. Tal
ação impacta diretamente no dimensionamento das soluções de TI, principalmente no licenciamento
de softwares de usuários.
Dada a imprevisibilidade do efetivo nos próximos meses e anos, a Infraero deve evitar a
aquisição de licenças definitivas de software exceto se, comprovadamente, o dimensionamento das
licenças não tenha relação com a flutuação do efetivo.

6.3 Segurança de Tecnologia da Informação
Quando se fala em Segurança da Informação, devem ser observados dois conceitos, um
é a Segurança da Informação e Comunicações voltado para a área Corporativa da Infraero e o outro
é a Segurança de Tecnologia da Informação voltado para as áreas de Serviços de Infraestrutura de TI.
A Política de Segurança da Informação e Comunicações da Infraero (Posic) tem por
finalidade estabelecer as diretrizes para a segurança das informações e comunicações – incluindo seu
manuseio, tratamento e controle –, e para a proteção dos dados, informações e conhecimentos
produzidos, armazenados ou transmitidos por qualquer meio pelos sistemas de informação, a serem
obrigatoriamente observadas na definição de regras operacionais e procedimentos no âmbito da
Infraero.
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O Comitê de Gestão de Segurança da Informação e Comunicações (CGSIC) da Infraero,
instituído por meio de Ato Administrativo, tem por competência:
· Buscar que a implementação dos controles de segurança da informação tenha uma
coordenação e permeie toda a organização;
· Empenhar os recursos necessários para a implementação e gestão da Posic da
Infraero;
· Definir critérios para auditoria periódica destinada a aferir o cumprimento da Posic
da Infraero;
· Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre
segurança da informação e comunicações;
· Propor alterações na Posic;
· Propor normas relativas à segurança da informação e comunicações.
A Segurança de TI é responsável por manter a segurança dos sistemas corporativos e da
infraestrutura de TI da Infraero. A norma NI - 3.10 (SIN) Segurança de Tecnologia da Informação
tem por finalidade o estabelecimento das regras gerais de utilização dos recursos do ambiente de
Tecnologia da Informação (TI), com vistas à proteção contra ameaças internas e externas, com base
nos princípios da disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
São apresentadas abaixo algumas soluções e atividades técnicas pertinentes a Segurança
de TI da Infraero, como:
· Análise de Vulnerabilidade de Ativos de TI e Sistemas Corporativos;
· Solução de Prevenção de Intrusão (IPS);
· Solução de Firewall;
· Solução de Filtro de Mensagens (Anti-Spam);
· Solução de Antivírus;
· Certificação Digital;
· Solução de Gerenciamento de Identidades Corporativas (IDM).
A Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR) da
Infraero, instituída por meio de Ato Administrativo, tem como missão estruturar e coordenar as
atividades de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais, receber e notificar qualquer
evento adverso, confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança dos sistemas de computação ou
das redes de computadores, com o objetivo de garantir a confidencialidade, integridade,
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disponibilidade e autenticidade das informações corporativas e contribuir para a adequada prestação
dos serviços da empresa.
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7. Plano de Ações de TI
O Plano de Ações de TI da Infraero está organizado em dois instrumentos: Ações de
Governança e Gestão de TI (Anexo C) e Projetos de TI em execução (Anexo B) gerados na data da
versão vigente de publicação do PDTI.
As Ações de Governança e Gestão de TI registram e mantêm a lista de tarefas e atividades
que estão sendo tratadas ou agendadas para execução, relacionadas a processos, planos, normas e
metodologias importantes para a governança e gestão da TI que contribuirão para que as estratégias
da Infraero sejam atingidas.
Os projetos de TI em execução registram e mantêm a lista de projetos demandados pelas
áreas requisitantes que estão em atendimento pela área de TI. O documento que contém os projetos
de TI em execução é gerado a partir de consulta ao banco de dados do EPM (Enterprise Project
Management). O EPM, conjunto de ferramentas que permite monitorar e auxiliar a gestão do portfólio
de projetos e oferece uma série de recursos automatizados para atualização das informações dos
projetos, a ser realizada pelos líderes responsáveis pela execução dos projetos, assim como o
monitoramento e acompanhamento de projetos de TI.
O acompanhamento periódico das ações de Governança e Gestão de TI estabelecidas
deve ocorrer com objetivo de corrigir os desvios apurados, a priorização e a capacidade de execução
da TI. Neste contexto, o monitoramento do PDTI será reportado às áreas envolvidas de forma a
proporcionar os ajustes necessários.
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8. Catálogo de Sistemas em Produção
O objetivo do Catálogo de Sistemas é apresentar a lista dos sistemas e aplicativos
desenvolvidos ou adquiridos que se encontram em ambiente de produção, que suportam ou apoiam
as áreas de negócio, conforme Anexo “E” gerado na data da versão vigente de publicação do PDTI.

31

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (2017-2021)

9. Catálogo de Serviços de TI
O Catálogo de Serviços visa publicar de forma estruturada os serviços que a área de
Tecnologia da Informação (TI) disponibiliza aos usuários e clientes da INFRAERO, possibilitando
uma abordagem voltada ao negócio e ao vocabulário não técnico, conforme Anexo “F” gerado na
data da versão vigente de publicação do PDTI.

32

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI (2017-2021)

10. Gestão de Pessoas
O planejamento relacionado à Gestão de Pessoas visa manter um quantitativo de pessoal
suficiente para o alcance das metas, bem como desenvolver as competências profissionais do quadro
de pessoal de TI (Guia de elaboração do PDTI do SISP 2012).
Nesse sentido, foram realizados: Diagnóstico Atual da Situação de Pessoal de TI;
Identificação da Trilha de Conhecimento e Plano de Capacitação.

10.1 Diagnóstico Atual da Situação de Pessoal de TI
Desde 1989 a Infraero possui cargos próprios de TI, com contratação por meio de
concurso público com exigência de formação específica. A tabela abaixo descreve o histórico de
efetivo de TI a partir de 2014.
Empregados orgânicos
2014

2015

2016

Cargos
de TI

Outros
cargos

Total

Cargos
de TI

Outros
cargos

Total

Cargos
de TI

Outros
Cargos

181

104

285

171

90

261

166

75

2017 (agosto)
Total Cargos Outros
de TI Cargos
241

142

66

Total

208

Tabela 5 – Distribuição de Cargos de Pessoal de TI

É possível verificar que no decorrer dos anos o efetivo de empregados orgânicos que
laboram na TI tem decrescido, em virtude, principalmente, dos planos de demissões incentivadas,
demissões para ingresso de outros concursos públicos e cessões de empregados para outros órgãos.
Cabe ressaltar que os profissionais orgânicos de TI têm atuação com foco na gestão e
controle dos processos, planejamento, acompanhamento e gestão operacional dos contratos com
empresas terceirizadas que prestam serviços de TI na Infraero.

10.2 Identificação da Trilha de Conhecimento
As Trilhas de Conhecimento identificam os conhecimentos necessários para o
desenvolvimento das atividades exercidas nas áreas de atuação dos profissionais de TI, visando
padronizar os procedimentos comuns e aperfeiçoar o desempenho.
A Infraero identificou as seguintes áreas de conhecimento voltadas para área de TI:
§ Gestão de TI;
§ Governança de TI;
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§ Infraestrutura de TI;
§ Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;
§ Acompanhamento e Avaliação de Serviços;
§ Rede de Dados e Telecomunicações;
§ Administração de Dados;
§ Business Inteligence;
§ Banco de Dados;
§ Arquitetura de Software;
§ Teste de Software;
§ Requisitos de Software;
§ Análise Negócio;
§ Segurança da Informação;
§ Suporte e Atendimento.
Para cada área foram identificadas suas macroatividades, atividades, o cargo/função
recomendado para exercê-las, o conhecimento técnico necessário, indicações de onde adquirir tal
conhecimento e as ações de desenvolvimento, categorizadas como obrigatórias ou necessárias e sua
modalidade de ensino.

10.3 Plano de Capacitação de TI
O Plano de Capacitação de TI atua como instrumento norteador que baliza as
necessidades do pessoal de TI nas capacidades necessárias para o desempenho das suas atividades
visando o alcance das metas definidas no Plano Diretor de TI – PDTI.
O Plano de Capacitação de TI é elaborado anualmente, em conformidade com as
diretrizes de Recursos Humanos da Infraero e é parte integrante do Plano Diretor de TI vigente
conforme Anexo “G”.
O Plano de Capacitação de TI é dinâmico podendo haver adaptação a qualquer momento
para atender ao processo de alinhamento estratégico da Infraero. Dessa forma, os cursos ou eventos
não previstos devem ser submetidos à aprovação da área de Recursos Humanos da Infraero, mediante
nova versão com as devidas proposições.
Para os empregados que estão atuando como Gestores na área de Tecnologia da
Informação estão previstas as atividades constantes no Programa Escola Infraero de Gestão, que
possuem os objetivos de aprimorar competências na área de gestão, criar uma cultura de gestão focada
em resultados e desenvolver padrões de excelência em gestão por meio do alinhamento de suas ações
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ao Planejamento Empresarial. De acordo com as atividades e responsabilidades de cada área, foram
identificados cursos e treinamentos que deverão ser disponibilizados aos empregados, de forma a
desenvolver competências e melhorar a qualidade do trabalho realizado.

10.4 Capacidade Produtiva da TI
Em razão da demanda crescente de projetos de TI e da evasão de analistas de sistemas
sem a reposição desses profissionais, o CODET aprovou, em setembro de 2014, critérios objetivos
para a definição da capacidade produtiva da TI que é determinada pela quantidade mínima de
profissionais de TI conforme a complexidade calculada do projeto e o tipo do projeto. Para os
critérios de complexidade dos projetos de TI são considerados os seguintes níveis e respectivos pesos:
Unidade Envolvidas (Cr1) com peso no cálculo de 25%; Orçamento (Cr2) com peso no cálculo 10%;
Aspectos Técnicos (Cr3) com peso do cálculo 35% e Aquisição (Cr4) com peso do cálculo 30%. A
pontuação dos níveis de 1 a 4, para cada critério da matriz, permite classificar os projetos de TI de
acordo com a complexidade. A pontuação varia conforme nível de cada critério e respectivo peso do
critério. Quanto maior a complexidade, maior a pontuação geral. Os valores devem ser atribuídos
seguindo as orientações na tabela 6.
CRITÉRIOS DE COMPLEXIDADE
CRITÉRIOS

PESO

NÍVEIS (N)
4

3

2

Unidades
Envolvidas
(Cr1)

Mais de duas
Superintendências
envolvidas com/sem
empresas fornecedoras

Duas
Superintendências
envolvidas com/sem
empresas fornecedoras

Somente a
Superintendência de
origem e empresas
fornecedoras

Somente a
Superintendência de
origem

25%

Orçamento
(Cr2)

Acima de R$ 10
milhões

Entre R$ 5 e R$
10 milhões

Entre R$ 500 mil e
R$ 5 milhões

Abaixo de R$ 500 mil

10%

Envolve aplicação de
novo conhecimento e a
equipe tem pouca ou
nenhuma experiência
no assunto

Envolve aplicação de
conhecimento já
difundido no mercado,
mas a equipe não tem
experiência no assunto

Envolve aplicação de
novo conhecimento e
a equipe tem
experiência no
assunto

Envolve aplicação de
conhecimento já
difundido no mercado e
a equipe já possui
experiência no assunto

35%

Inédita na Infraero,
exigindo planejamento
da contratação mais
rigoroso

Não inédita na
Infraero, cujo
planejamento da
contratação pode ser
replicado de anteriores

Envolve
equipamentos,
produtos e/ou serviços
comuns de mercado

Não envolve aquisição
ou envolve
equipamentos, produtos
e/ou serviços comuns de
mercado por Dispensa de
Licitação

30%

Aspectos
Técnicos
(Cr3)

Aquisição
(Cr4)

1

Tabela 6 – Critérios e Níveis de Complexidade
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O cálculo da Complexidade Total será composto pela soma dos produtos de cada critério
com respectivo peso e nível identificado, representada pela seguinte fórmula:
COMPLEXIDADE = (NCr1*0,25) + (NCr2*0,10) + (NCr3*0,35) + (NCr4*0,30).
Após o cálculo, identifica-se se a complexidade é ALTA, MÉDIA ou BAIXA do projeto,
conforme tabela 7.
Identificação da Complexidade

Resultado

COMPLEXIDADE ALTA
COMPLEXIDADE MÉDIA
COMPLEXIDADE BAIXA

(3 - 4)
(2 - 2,99)
(1 - 1,99)

Tabela 7 – Identificação da Complexidade do projeto de TI

Para os critérios de alocação dos profissionais nos projetos de TI são considerados o nível
de complexidade calculado (desenvolvimento com a fábrica, desenvolvimento ágil, manutenção,
aquisição de solução, aquisição de ativos / hardware, e aquisição de serviços) e o tipo de projeto. A
quantificação dos profissionais nos projetos de TI varia conforme nível de complexidade e o tipo do
projeto. Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de profissionais alocados.
Para identificar a capacidade produtiva da TI, determinou-se a quantidade mínima de
profissionais de TI conforme a complexidade calculada do projeto e o tipo de projeto.
QUADRO MÍNIMO DE RECURSOS
Complexidade
Alta (3 – 4)

Complexidade
Média (2 – 2,99)

Complexidade
Baixa (1 – 1,99)

Analistas

Analistas

Analistas

Desenvolvimento com a fábrica

2

1

0,5

Desenvolvimento Ágil

4

3

2

Manutenção

2

1

0,5

Aquisição de Solução
(Hardware+Software+Serviços)

2

1

0,5

Aquisição de Ativos / Hardware

1

0,5

0,5

Aquisição de Serviços

2

1

0,5

PROJETO

Tabela 8 – Identificação do quadro mínimo dos recursos
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11. Gestão de orçamento de TI
Para o ano de 2017, foi levantado uma necessidade orçamentária de R$ 186,5 milhões
sendo R$ 79,2 milhões de verba de investimento e 107,3 milhões de verba de custeio. Devido ao
cenário de restrições orçamentárias, até o momento foi disponibilizado apenas 15% (R$ 12 milhões)
dos recursos de investimento necessários. Já para os recursos de custeio, essa queda foi bem menor,
ou seja, quase 85% do recurso necessário foi disponibilizado e ainda existe uma possibilidade de
suplementação do recurso que falta. Abaixo, quadro resumo detalhando as informações:
Orçamento

Investimento

Custeio

Total

Necessário

R$ 79.192.571,00

R$ 107.336.890,87

R$ 186.529.461,87

Disponibilizado

R$ 12.000.000,00

R$ 91.560.387,00

R$ 103.560.387,00

R$ 0,00

R$ 55.563.300,00

R$ 55.563.300,00

Executado

Tabela 9 – Resumo Orçamentário em 2017 (situação de ago/2017)

Conforme Memorando nº 9562/DFFO(FOOE)/2017, foi realizada priorização dentro do
novo limite orçamentário estabelecido por meio da portaria nº 220, de 12 de julho de 2017, do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG. Desta forma, houve lista de
prioridades definida pelos Diretores, sendo necessários ajustes no Plano de Investimentos de 2017,
em que foram disponibilizados créditos orçamentários para a Tecnologia da Informação, conforme a
tabela abaixo:
Programa 0128 – Desenvolvimento da Tecnologia e Sistemas Aeroportuários
Ação

Item

Descrição do Item

Valor
(R$)

2802 – Desenvolvimento de Tecnologia e
Sistemas Administrativos

64625

Aquisição e Implantação de
Solução de ERP

4.000.000,00

2805 – Aquisição de Equipamentos para
Sistemas Administrativos

64628

Infraestrutura para Sistemas
Aeroportuários

2.000.000,00

2802 – Desenvolvimento de Tecnologia e
Sistemas Administrativos

52060

Licença de Software
Antivírus

714.244,00

2805 – Aquisição de Equipamentos para
Sistemas Administrativos

61893

Computadores e Notebooks

285.756,00

Tabela 10 – Lista de Priorização de Créditos Orçamentários para Itens de Investimentos de TI
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Diante desse cenário, a área de Tecnologia da Informação em conjunto com a alta
administração da empresa tem se esforçado para priorizar os recursos de investimento naquilo que é
considerado mais crítico e, adicionalmente, tomando ações de contingenciamento para as iniciativas
e ações que não puderam ser contemplados nos itens de investimento.
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12. Gestão de Risco de TI
A análise dos riscos para execução do PDTI 2017-2021 levou-se em consideração a lista
de Princípios e Diretrizes, Indicadores e Metas, Plano de Ações de TI, Análise da Matriz SWOT,
Plano Orçamentário e Gestão de Pessoas. O resultado desse trabalho encontra-se no Plano de Gestão
de Risco (Anexo D), no qual foram identificados e registrados os possíveis riscos que podem afetar
(positivamente ou negativamente) a execução PDTI, avaliando a probabilidade de ocorrência e seus
impactos.
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13. Fatores Críticos para Implantação do PDTI
13.1 Finalidade
Conforme definido no Guia de Elaboração do PDTI do SISP, os fatores críticos são
requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTI. A ausência de um ou de vários
desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, gerará impacto na estratégia e,
consequentemente, no negócio da organização.

13.2 Lista de Fatores Críticos de Sucesso
Para o PDTI da Infraero, os fatores críticos de sucesso estão identificados abaixo:
§

Garantia da implantação do PDTI como um compromisso institucional da Diretoria
Executiva da Infraero;

§

Envolvimento do Comitê de Gestão Estratégica – COGES no acompanhamento e
decisões das ações de TI da Infraero;

§

Alinhamento das ações de TI ao PDTI e ao Planejamento Estratégico Empresarial;

§

Maior aproximação da área da TI com as áreas de negócio da empresa,
principalmente das áreas de atuação de desenvolvimento de projetos e de sustentação
de sistemas e infraestrutura;

§

Institucionalização do Modelo de Governança proposto no PETI, formalizando o
processo de solicitações de serviços e demandas das áreas da empresa;

§

Gestão, controle, monitoramento e transparência das atividades e ações de TI na nova
estrutura organizacional da empresa;

§

Identificação clara e completa de prazos, metas e ações da TI, formalmente
registradas no PDTI;

§

Aprimoramento do processo de planejamento e monitoramento das contratações de
serviços de TI;

§

Aprimoramento na contratação e monitoramento da fábrica de software, assegurando
a transferência de conhecimento dos serviços terceirizados;

§

Mapeamento e divulgação dos processos de TI para a Infraero.
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14. Relação de Anexos
Anexo A

Inventário de Necessidades (Demandas das Áreas Requisitantes)

Anexo B

Projetos de TI em Execução

Anexo C

Ações de Governança e Gestão de TI

Anexo D

Plano de Gestão de Riscos de TI

Anexo E

Catálogo de Sistemas em Produção

Anexo F

Catálogo de Serviços de TI

Anexo G

Plano de Capacitação de TI Anual
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15. Vigência
O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2017-2021 entra em vigor
na data de sua efetivação, por 4 (quatro) anos.
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