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1. Apresentação
Este documento apresenta o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da
Infraero que foi elaborado em consonância com o Mapa Estratégico 2017/2021 e alinhado às
diretrizes que vão contribuir para o alcance das metas do Plano Empresarial.
A Tecnologia da Informação – TI tem proporcionado significativas mudanças nas
organizações, independentemente do porte, área de atuação ou natureza. O apoio da TI promove a
redução de custos, aumento de produtividade em suas operações, facilidades de comunicação,
agilidade, completeza e dinamismo em seus processos de negócio.
A estratégia de TI tem como finalidade orientar o planejamento e o monitoramento dos
objetivos estratégicos de TI e de suas metas, de maneira a consolidar a importância estratégica da
área de TI e garantir seu alinhamento às áreas finalísticas da empresa.
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2. Aspectos Gerais
2.1

Contexto e Abrangência do PETI
A abrangência deste PETI alcança todas as unidades da Infraero para o período de 2017-

2021. Não faz parte do escopo deste documento os planos de TI nos níveis táticos e operacionais, que
constam no Plano Diretor de TI – PDTI-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.

2.2

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 e 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.
Em 2016, foi extinto o Comitê de Desenvolvimento Tecnológico – CODET e alterada a
composição do Comitê de Gestão Estratégica – COGES.

2.3

Metodologia de Elaboração do PETI
A elaboração do presente PETI baseou-se no Balanced Scorecard – BSC devidamente

adaptado a realidade da Infraero, alinhado ao Plano Empresarial da Infraero 2017/2021. Em segundo
momento, com a participação de todos os gestores de TI, foram elaboradas a missão, visão e os valores
de TI, bem como foi promovido o diagnóstico situacional com auxílio da técnica SWOT.
O resultado desse processo propiciou a elaboração dos objetivos, indicadores e metas que,
de maneira ampla, evidenciam a estratégia de TI para o ciclo 2017/2021.
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,
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previamente, antes do encerramento do instrumento vigente, para que não haja “gaps” ou intervalos,
com o objetivo de evitar os possíveis prejuízos em consequência da ausência de planejamento
estratégico, tático e operacional das ações de TI.

2.4

Processo de revisão, publicação e aprovação do PETI
A revisão do PETI, 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 do Plano Empresarial 2017-2021 da Infraero e
novas legislações relacionadas à TI da administração pública.
A apresentação do documento é de responsabilidade do Comitê de Gestão Estratégica –
COGES e a aprovação é da Diretoria Executiva da Infraero. O plano deve ser disponibilizado, em 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.
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3. Referencial Estratégico
NEGÓCIO
Soluções aeroportuárias.

MISSÃO
Oferecer soluções aeroportuárias inovadoras e sustentáveis
aproximando pessoas e negócio.

VISÃO
Ser a referência internacional em soluções aeroportuárias,
promovendo a integração nacional.
VALORES

§ Confiança
§ Transparência
§ Compromisso com os clientes
§ Efetividade e competitividade
§ Valorização dos colaboradores
§ Inovação, qualidade e segurança
§ Ética e responsabilidade socioambiental
§ Geração de resultados
§ Orgulho de ser Infraero
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3.1

Mapa Estratégico da Empresa

Figura 1 – Mapa Estratégico Corporativo 2017-2021
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4. Referencial Estratégico da TI
4.1 Negócio, Missão, Visão e Valores de TI
NEGÓCIO
Soluções em Tecnologia da Informação voltadas para o negócio
aeroportuário.

MISSÃO
Prover soluções em TI sustentáveis que promovam o crescimento
dos negócios da Infraero.

VISÃO
Ser reconhecida pelo setor aeroportuário como provedor de
soluções em Tecnologia da Informação até 2021.

VALORES
§ Eficiência
§ Inovação
§ Ética e transparência
§ Cooperação e compromisso
§ Sustentabilidade
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4.2
Id

Princípios e Diretrizes de TI
Princípios e Diretrizes

Origem

PD1

Promover, por meio de um Modelo de Governança de TI, o
alinhamento contínuo da TI com o negócio visando alcançar
os resultados organizacionais esperados.

PD2

Prospectar novas soluções de TI e reavaliar as existentes
para potencializar o desempenho de TI, proteger o valor
corporativo, reduzir custos e otimizar recursos, com
eficiência e qualidade para obter os melhores resultados.

Item 9.1.1 do Acórdão 2.308/2010/ TCUPlenário;
Item
9.1.1
do
Acórdão
1.603/2008/TCU-Plenário. Item 9.1.1 do
Acórdão 755/2014/ TCU-Plenário. Resolução
CGPAR nº. 11/2016.
Item 9.1.1 do Acórdão 1.603/2008/TCUPlenário.

PD3

Aprimorar os processos de gestão de serviços de TI com o
objetivo de alcançar a eficiência e cumprir os acordos de
níveis de serviço – ANS com as áreas da empresa.

PD4

Dar preferência pela contratação de atividades executivas,
permitindo que os empregados da Infraero se concentrem
nas atividades de Governança e Gestão de TI e de Segurança
da Informação.
Toda solicitação para aquisição, utilização de equipamentos
de TI, softwares e soluções de TI em geral deve ser dirigida
à Superintendência de Tecnologia da Informação (DGTI),
para a análise pertinente.

PD5

PD6

Realizar toda licitação de TI precedida de planejamento da
contratação em harmonia com o Plano Empresarial e com o
PDTI da Infraero.

PD7

Promover, no âmbito da TI, ações e mecanismos de controle
que visem contribuir com a gestão da continuidade do
negócio, a classificação da informação, a segurança da
informação e os procedimentos de controle de acesso.

PD8

Promover o alinhamento da TI em conformidade com os
requisitos de governança de TI.

PD9

Planejar para que os serviços e processos de TI,
principalmente os de caráter crítico para a Organização,
sejam organizados, documentados, implementados,
monitorados, medidos, acompanhados, avaliados e
melhorados.

Itens
9.1.5
e
9.1.8
do
Acórdão
1.603/2008/TCU-Plenário. Item 9.1.5 do
Acórdão 755/2014/ TCU-Plenário. Nota
Técnica nº. 07/2014 Sefti/TCU versão 2.8 de
30/09/2014.
Decreto-lei nº 200/1967, art. 10, §§ 7º e 8º e
Decreto nº 2.271/1997, art. 1, §§ 1º e 2º.
Resolução CGPAR nº. 11/2016.
Item XIII do Artigo 2º da Resolução CGPAR
nº. 11/2016.

Decreto nº 2.271/1997, art. 2º; Acórdão
1.521/2003/TCU-Plenário,
item
9.2.2.3;
Portaria SLTI/MP nº 08/2009; Itens 9.1.6 e
9.1.7 do Acórdão TCU 1.603/2008-Plenário;
Itens 9.1.7 e 9.1.8 do Acórdão 755/2014/ TCUPlenário. Item XIII do Artigo 2º da Resolução
CGPAR nº. 11/2016.
Item 9.1.3 do Acórdão 1.603/2008/TCUPlenário; Relatório de Auditoria de Gestão nº
14/2013, alínea “i”, “k” e “l” - CISET/SG-PR Resultados da ação de controle de auditoria
realizada na Infraero, período 1º a 17/7/2013.
Itens 9.2.1 a 9.2.6 do Acórdão 755/2014/ TCUPlenário. Item X do Artigo 2º e item XIII da
Resolução CGPAR nº. 11/2016. Item 1.6.2.2
do Acórdão 722/2017/ TCU-Plenário.
Acórdãos de órgãos de controle externo (Ex.
Acórdãos 1092/2007 e 2308/2010 do TCU),
Instruções Normativas Auditoria de Gestão
(Relatório de Auditoria de Gestão nº 14/2013 CISET/SG-PR), Auditoria Interna (Relatório
consolidado
de
Auditoria
nº
17/PRAI(AIAP)/2013). Itens de I a III do
Artigo 2º e item XIII da Resolução CGPAR nº.
11/2016.
Item 9.1.5 do Acórdão TCU 1603/2008Plenário.
Item
9.1.5
do
Acórdão
755/2014/TCU-Plenário. Item VII do Artigo 2º
da Resolução CGPAR nº. 11/2016.

14

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI (2017-2021)

Id

Princípios e Diretrizes

Origem

PD10

Manter uma força de trabalho capacitada e adequada para
criar e entregar serviços de TI alinhados às necessidades da
Infraero.

PD11

Aperfeiçoar o processo de planejamento de TI e o
funcionamento do Comitê de Gestão Estratégica - COGES.

PD12

Aplicar a proporcionalidade de alocação de 2/3 da
capacidade da TI para as demandas das áreas de operações,
navegação aérea e comercial.
Aderir aos padrões de interoperabilidade de Governo
Eletrônico - ePING e aos padrões de acessibilidade de
Governo Eletrônico - eMAG, visando assegurar, de forma
progressiva, a integração e acessibilidade de serviços e
sistemas do Governo Eletrônico.
Propostas orçamentárias de TI devem estar alinhadas ao
Planejamento de TI e aos objetivos de negócio da
Instituição.

COBIT; Relatório consolidado de Auditoria nº
17/PRAI(AIAP)/2013, item 4.2.b; Item 9.1.2
do Acórdão 1.603/2008/TCU-Plenário. Item
9.1.4 do Acórdão 755/2014/TCU-Plenário.
Itens XI e XII do Artigo 2º da Resolução
CGPAR nº. 11/2016.
Relatório consolidado de Auditoria nº
17/PRAI(AIAP)/2013, itens 4.1.a; 4.1.e;
Relatório de Auditoria de Gestão nº 14/2013,
alínea “j” - CISET/SG-PR - Resultados da ação
de controle de auditoria realizada na Infraero,
período 1º a 17/7/2013; Item 9.1.1 do Acórdão
2.308/2010/TCU-Plenário. Item 9.1.1 do
Acórdão 755/2014/ TCU-Plenário. Itens de I a
V do Artigo 2º da Resolução CGPAR nº.
11/2016.
Ata da 1ª Reunião Ordinária do CODET, de
11/12/2013.

PD13

PD14

PD15

Expandir a adoção do modelo de computação em nuvem na
Infraero.

PD16

Aprimorar a gestão de riscos nos processos da TI, com
objetivo de avaliar os possíveis impactos e proposição de
medidas mitigadoras.

Portaria nº SLTI Nº 05/2005
Portaria nº SLTI Nº 03/2007

Item XIII do Artigo 2º da Resolução CGPAR
nº. 11/2016. Item 9.1.7 do Acórdão nº
1603/2008 – TCU – Plenário. Acórdão nº
1558/2003 – TCU – Plenário.
Boas práticas, orientações e vedações para
contratação de Serviços de Computação em
Nuvem, referente as Orientações para
Contratação de Soluções de TI, acessado em
30/08/2017 no site do Governo Eletrônico:
https://www.governoeletronico.gov.br/eixosde-atuacao/governo/sistema-de-administracaodos-recursos-de-tecnologia-da-informacaosisp/ncti-nucleo-de-contratacoes-detecnologia-da-informacao/orientacoes-evedacoes-para-contratacao-de-solucoes-de-ti
Item 9.2.1 do Acórdão 755/2014/TCUPlenário. e-Gov 2016 - TCU (Questionário
eletrônico - Levantamento de Governança de
TI na ADP - Ciclo 2016. (1.4 alínea "a"). Item
3.5.1 do Acórdão 882/2017/TCU- Plenário.

Tabela 1 – Princípios e Diretrizes PDTI 2017-2021

4.3

Objetivos Estratégicos de TI
A tabela 2 apresenta os objetivos estratégicos de TI relacionados aos princípios e

diretrizes de TI e o respectivo alinhamento com os objetivos estratégicos corporativos da Infraero
(2017 – 2021).
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Objetivos Estratégicos
de TI
ID

Descrição

ID

Ter as áreas
da empresa
Resultado satisfeitas
com os
serviços de TI

Clientes

Desafios
Internos

Descrição
Todos os princípios e
diretrizes contribuem para a
satisfação das áreas da
Infraero com os serviços de
TI.

1

2

3

4

5

6

7

X X X X

8

9

X

Prospectar novas soluções
de TI e reavaliar as
existentes para
potencializar o
desempenho de TI,
proteger o valor
corporativo, reduzir custos
e otimizar recursos, com
eficiência e qualidade para
obter os melhores
resultados.

X X

X X

X

Expandir a adoção do
modelo de computação em
nuvem na Infraero. Dentre
os benefícios da adoção
deste modelo, destacam-se:
redução de custos,
elasticidade, redução da
PD15
ociosidade dos recursos
computacionais, agilidade
na implantação de novos
serviços, foco nas
atividades finalísticas do
negócio e uso mais
inteligente da equipe de TI.

X

X X

X

Promover, por meio de um
Modelo de Governança de
TI, o alinhamento contínuo
PD1 da TI com o negócio
visando alcançar os
resultados organizacionais
esperados.

X X

X X

Aprimorar os processos de
gestão de serviços de TI
com o objetivo de alcançar
a eficiência e cumprir os
acordos de níveis de
serviço – ANS com as
áreas da empresa.

X

X X

X

Dar preferência pela
contratação de atividades
executivas, permitindo que
os empregados da Infraero

X

X X

X

PD2

Prover
infraestrutura,
serviços e
soluções de
TI

Objetivos Estratégicos
Corporativos

Princípios e Diretrizes de TI

Aperfeiçoar
os processos
PD3
de apoio e
suporte à
Governança e
Gestão de TI
PD4

10

11

X

12

13

14

15

16

17

X

X

X

X
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Objetivos Estratégicos
de TI
ID

Descrição

Objetivos Estratégicos
Corporativos

Princípios e Diretrizes de TI
ID

Descrição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

se concentrem nas
atividades de Governança e
Gestão de TI.

Desafios
Internos

PD5

Toda solicitação para
aquisição, utilização de
equipamentos de TI,
softwares e soluções de TI
em geral deve ser dirigida à
Superintendência de
Tecnologia da Informação
(DGTI), para a análise
pertinente.

X

X

PD6

Realizar toda licitação de TI
precedida de planejamento
da contratação em harmonia
com o Plano Empresarial e
com o PDTI da Infraero.

X

X

PD8

Promover o alinhamento da
TI em conformidade com os
requisitos de governança de
TI.

X

X

Planejar para que os
serviços e processos de TI,
principalmente os de caráter
crítico para a Organização,
sejam organizados,
documentados,
implementados,
monitorados, medidos,
acompanhados, avaliados e
melhorados.

X

X X

Aperfeiçoar o processo de
planejamento de TI e o
PD11 funcionamento do Comitê
de Gestão Estratégica COGES.

X

X X

Aderir aos padrões de
interoperabilidade de
Governo Eletrônico ePING e aos padrões de
acessibilidade de Governo
PD13 Eletrônico - eMAG,
visando assegurar, de forma
progressiva, a integração e
acessibilidade de serviços e
sistemas do Governo
Eletrônico.

X

X X

Aperfeiçoar
os processos
de apoio e
suporte à
Governança e
Gestão de TI PD9

X
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Objetivos Estratégicos
de TI
ID

Descrição

Objetivos Estratégicos
Corporativos

Princípios e Diretrizes de TI
ID

Descrição

1

2

3

4

5

Aprimorar a gestão de
riscos nos processos da
TI, com objetivo de
PD16
avaliar os possíveis
impactos e proposição de
medidas mitigadoras.

Desafio
interno

Alicerce

Alicerce

Alicerce

Garantir a
segurança da
informação
de TI

Aprimorar a
gestão
Orçamentária
de TI

PD7

Promover, no âmbito da TI,
ações e mecanismos de
controle que visem
estabelecer e aperfeiçoar a
gestão da continuidade do
negócio, a classificação da
informação, a segurança da
informação e os
procedimentos de controle
de acesso.

6

7

8

9

X X

Fomentar o uso de
tecnologia da informação
PD2
com foco na otimização de
recursos.

X

X X

X

Propostas orçamentárias
devem estar alinhadas ao
PD14 Planejamento de TI e aos
objetivos de negócio da
Instituição.

X X

X X

X

Aplicar a
proporcionalidade de
Ter quadro de
alocação de 2/3 da
pessoal de TI PD12 capacidade da TI para as
capacitado e
demandas das áreas de
adequado
operações, navegação
aérea e comercial.

11

12

13

14

15

16

17

X X

X

Manter uma força de
trabalho capacitada e
Ter quadro de
pessoal de TI PD10 adequada para criar e
entregar serviços de TI
capacitado e
alinhados às necessidades
adequado
da Infraero.

10

X

X X

X

Tabela 2 – Objetivos Estratégicos de TI

4.4

Análise SWOT
Na elaboração deste PETI, foi realizado um estudo do cenário para identificar as forças e

as fraquezas dos processos internos de competência da área de TI, seguido da identificação das
oportunidades, bem como as ameaças e mudanças sazonais ou permanentes do ambiente externo.
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As informações obtidas com a análise SWOT, descritas nas tabelas 3 e 4, serviram de
suporte para a definição de diretrizes, projetos, ações, prioridades e metas para o planejamento desse
exercício.
NEGATIVO

Conhecimento em soluções de TI para o
mercado aeroportuário brasileiro.

Alta evasão do capital intelectual de TI
(empregados) sem reposição.

Comitê Consultivo de Mudança – CCM,
Equipe de Causa Raiz, Comitê de
Arquitetura Corporativa de TI –
COMARCO e Equipe de Tratamento e
Resposta a Incidentes em Redes
Computacionais – ETIR implantados.

Dificuldade em manter competências técnicas
e gerenciais atualizadas.

Adoção de modelo de computação em
Nuvem para aplicativos de escritório e
colaboração.
Mecanismos
para
controle
e
transparência do processo de Gestão de
Demandas e Projetos de TI estabelecidos
(critérios de priorização definidos;
critérios de complexidade, “janelas” de
novos projetos).

(W) Fraquezas

(S) Forças

INTERNO

POSITIVO

Soluções de BI para subsidiar decisões
estratégicas e táticas.

Documentação incompleta ou desatualizada
dos sistemas (projetos e legados).
Falta de iniciativas corporativas para fomentar
a pesquisa e desenvolvimento no âmbito da
TI.

(W) Fraquezas

(S) Forças

Movimento DEVOPS com
envolvimento de recursos
multidisciplinares para resolução e
desenvolvimento de novas soluções e
inovação.

INTERNO

Profissionais de com especialização da área
de TI exercendo atribuições administrativas,
em função da baixa quantidade de
profissionais administrativos.
Alguns processos e metodologias de trabalho
não definidos e formalizados.

Criação de Manual de planejamento de
contratação de soluções de TI.

Atualização da Metodologia de Sistemas
da Infraero – MSI, com otimização da
arquitetura de software e com apoio do
Gerenciamento de Ciclo de Vida de
Aplicativos – ALM, com automatização
de processos relacionados ao
desenvolvimento de software.

Alta concentração de conhecimento de TI nas
mãos de empregados terceirizados.

Vulnerabilidades em segurança da
informação.
Deficiência na Gestão de Projetos de TI.
Alto nível de obsolescência dos ativos de TI
Falta de iniciativas corporativas para fomentar
a pesquisa e desenvolvimento no âmbito da
TI.
Falta de priorização na condução de respostas
e cumprimento de planos de ações
relacionados às auditorias de TI.
Plano de Capacitação de TI reduzido devido a
limitações orçamentárias.
Recursos financeiros insuficientes para
investimento e custeio de TI.
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POSITIVO

NEGATIVO

Comitê de Gestão Estratégica – COGES
e Comitê de Gestão de Segurança da
Informação e Comunicação, no âmbito
corporativo.

Alta dependência dos serviços terceirizados
de TI.

Conjunto de ferramentas de software que
provê uma amplitude de possibilidades
na criação de soluções de negócio.

Alta rotatividade da alta administração e dos
gestores de TI.

Ausência de Gestão de Governança e
Gerenciamento de Dados.
As atividades de Segurança de TI são
desempenhadas por empregados
orgânicos.
Equipe orgânica mal distribuída, ocasionando
sobrecarga em determinadas especialidades

Tabela 3 – Matriz SWOT (processos internos)

POSITIVO

NEGATIVO
Dependência do Orçamento da União para
investimento de TI.

Possibilidade de aplicação de novas
tecnologias do setor aeroportuário na
Infraero.
Facilidade na troca de informações e de
experiências com outros Órgãos da
Administração Pública.

Possibilidade de benchmarking com
Aeroportos nacionais em função das
concessões.

Indefinição governamental sobre o Modelo de
Aviação Civil para o Brasil.

(T) Ameaças

(O) Oportunidades

EXTERNO

Prestação de serviços e sistemas de TI para
os concessionários do setor aeroportuário.

Concessão de novos aeroportos à iniciativa
privada, impactando na sustentabilidade da
Infraero.
Condições de cargos e salários dos outros
Órgãos da Administração Pública superiores
aos da Infraero.
Perda de capital intelectual da TI em virtude
da cessão de empregados para outros órgãos e
de programas de desligamentos incentivados.

Tabela 4 – Matriz SWOT (ambiente externo)
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4.5

Mapa Estratégico de TI
No PETI são apresentados o mapa estratégico e a estratégia de Tecnologia da Informação

da Infraero, que estão alinhados aos objetivos estratégicos do Plano Empresarial.
Esta representação, conforme ilustrada na figura 2, permite aos Gestores a visualização
de forma mais simples e objetiva do direcionamento das ações para atendimento às necessidades da
organização, além de facilitar o processo de comunicação com as partes interessadas.

Figura 2 – Mapa Estratégico de TI da Infraero

O mapa estratégico da TI está alinhado ao mapa estratégico corporativo (figura 1),
mantendo-se as perspectivas estabelecidas, porém, com as devidas adaptações da organização dos
objetivos estratégicos de TI em cada perspectiva.
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5. Indicadores e Metas
Os Indicadores e Metas de TI alinhados aos objetivos estratégicos fornece a base para que
a Infraero oriente suas demandas e ações de TI, visando o aprimoramento institucional e a maturidade
da Governança em Tecnologia da Informação.
A figura 3 ilustra o desdobramento do Plano de Metas de TI da Infraero.

Figura 3 – Desdobramento do Plano de Metas de TI da Infraero

O sucesso do cumprimento das metas de TI dependerá da participação colaborativa e do
comprometimento coletivo e individual de todas as unidades de TI da Infraero, das áreas requisitantes
e da gestão corporativa.
A matriz apresentada na tabela 5 descreve os resultados almejados para os anos de 2017
a 2021, agrupados de acordo com as perspectivas e os objetivos.
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Tabela 5 – Matriz dos Indicadores e Metas

5.1

Acompanhamento dos Indicadores e Metas
O acompanhamento das metas deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida

de cada indicador de TI, com objetivo de avaliar o alcance das metas e adequação do indicador aos
objetivos estratégicos de TI. Nos casos de não conformidade da meta ou indicador, deverá ser
estabelecido um plano de ação ou a reavaliação do indicador ou meta.
A tabela 6 define papéis e responsabilidades para o monitoramento do PETI 2017-2021:
Papéis e Responsáveis para o Monitoramento do PETI 2017-2021
Monitoramento e Reporte do PETI

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 6 – Papéis e Responsabilidades para o Monitoramento do PETI 2017-2021

Deverá ser avaliado o alcance dos benefícios gerados às áreas de negócio da empresa, em
relação aos objetivos estratégicos de TI que estão alinhados aos objetivos estratégicos da Infraero.
Trimestralmente, será comunicado ao Comitê de Gestão Estratégica – COGES o resultado
do monitoramento dos indicadores e metas do PETI do último período. 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.
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6. A área de TI no Modelo Organizacional da Infraero
As figuras 4, 5, 6 e 7 ilustram respectivamente as estruturas organizacionais: Geral da
Infraero, da Ti no Centro Corporativo, da Gerência Geral de Serviços de TI e da Gerência de
Infraestrutura de TI – TIIN e Centros de Negócios e EPTAs.

Figura 4 – Estrutura Organizacional Geral da Infraero
DG
Diretoria de Gestão Estratégica e
de Serviços Compartilhados

DGTI
Sup. de Tecnologia
da Informação

TIGT
Ger. de Governança e Gestão
de Projetos de TI

TIIT
Ger. de Planejamento e Especif.
de Infraestrutura de TI

TIES
Ger. de Planejamento e Especif.
de Engenharia de Software

Figura 5 – Estrutura Organizacional da TI no Centro Corporativo
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Figura 6 – Estrutura Organizacional da Gerência Geral de Serviços de TI

SCTI
Gerência Geral de Serviços de TI

SBBV, SBEG, SBRB, SBPV, SBCZ, SBTT, SBTF, SBBE, SBSL, SBMQ, SBSN,
SBHT, SBJC, SBIZ, SBMA, SBCJ, SBAM, TAIC, TAMY, TATK, TATF, TACZ,
TAIH, TAAA, TACI, TAEK, TAMD, TATU, TAMQ, TACJ, TAMA, TAJC, TASN,
TAHT, TAIZ

TIIN
Ger. de Infraestrutura de TI

TIIN-5
Coord. de Produção e
Atendimento ao Cliente
de Manaus
TIIN-6
Coord. de Produção e
Atendimento ao Cliente
de Recife
TIIN-7
Coord. de Produção e
Atendimento ao Cliente
do Rio de Janeiro
TIIN-8
Coord. de Produção e
Atendimento ao Cliente
de São Pulo

SBTE, SBNT, SBJP, SBKG, SBPL, SBAR, SBMO, SBUF, SBIL, SBPB, SBJU,
TAMS, TATE, TAPL, TAJP, TAKG, TAPB, TACV, TALP, TAIL, TAUF

SBRJ, SBCP, SBME, SBJR, SBBH, SBVT, SBPR, SBUR, SBUL, SBMK, TAJR,
TAME, TACP, TARJ, TAGL, TAPC, TABH, TAPR, TAMK, TAUL, TAUR, TAVT

SBGO, SBCG, SBCR, SBCY, SBSP, SBMT, SBPP, SBCT, SBFI, SBJV, SBNF,
SBLO, SBBI, SBBG, SBUG, SBPK, TABU, TARP, TAAT, TADN, TABW, SBUP,
SBSJ, SBPJ, SBTL, TAGR, TAKP, TAPP, TAJV, TACM, TABG, TAPK, TALO,
TANF

Figura 7 – Estrutura Organizacional da Gerência de Infraestrutura de TI
TIIN e Centros de Negócios e EPTAs

A área de Tecnologia da Informação – TI está vinculada à Diretoria de Gestão Estratégica
e de Serviços Compartilhados – DG, representada pela Superintendência de Tecnologia da
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Informação – DGTI, para atuação em atividades estratégicas no Centro Corporativo (Sede), e pela
Gerência Geral de Serviços de TI – SCTI, vinculada à Superintendência de Serviços Compartilhados
– DGSC, para atuação em atividades transacionais, de natureza tática e operacional no Centro de
Serviços de Brasília.
Apresentamos abaixo a área de Tecnologia da Informação em 3 Centros, conforme segue:
Ø

Centro Corporativo: trata-se do centro estratégico da empresa cuja a estrutura
definida é a Superintendência de Tecnologia da Informação – DGTI, subordinada à
Diretoria de Gestão Estratégica e Serviços Compartilhados – DG.

Ø

Centro de Serviços de Brasília: Provê serviços de suporte para as demais áreas da
empresa, por meio da Gerência Geral de Serviços de TI – SCTI e respectivas
Unidades de Apoio à Execução do Serviço (Manaus, Recife, Rio de Janeiro e São
Paulo).

Ø

Centros de Negócios: com autonomia e focados nas atividades finalísticas da
empresa, mantem estrutura de TI local em alguns Centros de Negócios ou possuem
apoio técnico especializado de forma remota.

As estruturas organizacionais e respectivas atribuições de TI encontram-se
disponibilizadas no endereço http://portal.infranet.gov.br/Paginas/ainfraero.aspx?idConteudo=100.
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7. Modelo de Governança de TI
Segue o modelo, conforme ilustrado na figura 8, que apresenta os componentes de
Governança e Gestão de TI e um fluxo, desde o alinhamento até a comunicação do resultado da TI.
Ressalta-se que a Gestão de TI será detalhada no PDTI 2017/2021.

Figura 8 – Modelo de Governança de TI da Infraero

Os itens que compõem o Modelo de Governança de TI da Infraero estão descritos abaixo,
agrupados de acordo com o contexto e funcionalidade:

7.1

Governança de TI
Observa-se na parte superior da figura 8 que a “Governança Corporativa” é a base para o

planejamento da TI, identificada em “Governança de TI”, ou seja, o Planejamento Estratégico de
Tecnologia da Informação – PETI obrigatoriamente considera a estratégia e outras informações
estabelecidas no Plano Empresarial, tornando alinhados estes dois instrumentos de planejamento.
Este alinhamento demonstra que deve haver comunicação constante entre TI e as áreas de negócio.
A Diretoria Executiva - DIREX, constituída pelo seu presidente e todos os Diretores da
hierarquia de primeiro nível da empresa, é a instância superior de gestão e representação da Infraero,
não só em nível corporativo, mas também relacionada à área da TI. Além disso, o Comitê de Gestão
Estratégica – COGES tem a responsabilidade de conduzir e monitorar as estratégicas e ações da TI
em harmonia com os interesses corporativos.
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7.2

Direção, Avaliação e Monitoramento
O modelo de Governança de TI descreve três processos principais: dirigir a preparação e

a implementação de planos e políticas para assegurar que o uso da TI atenda aos objetivos do negócio;
avaliar propostas de projetos e operações considerando o uso atual e futuro da TI; e monitorar o
cumprimento das políticas e o desempenho em relação aos planos e à conformidade.

7.2.1 Alinhamento Estratégico
Conforme recomendam as boas práticas de Governança de TI, o alinhamento entre a TI e
os negócios deve ser sempre considerado na definição da estratégia e de todas as ações de TI. Podese observar na figura 8 do Modelo de Governança de TI da Infraero a importância desse alinhamento.
Esta figura também explicita a importância do Alinhamento Estratégico, cujo grande
fluxo de entrega de produtos e serviços de TI se inicia na “Estratégia e Diretrizes de Negócio”, que
por sua vez direciona a “Estratégia e Diretrizes de TI” e sucessivamente até o reporte de resultados
para toda a organização. O Alinhamento Estratégico consiste na interação entre TI e os negócios, com
o apoio do Comitê de Gestão Estratégica – COGES e da Diretoria Executiva para a constante obtenção
dos direcionadores estratégicos e objetivos de negócio que irão influenciar a TI.

7.2.2 Otimização de Recursos, Otimização de Riscos e Realização de
Benefícios
O principal objetivo da Governança de TI é agregar valor ao negócio por meio da TI e
aumentar a confiança das áreas de negócio no retorno sobre seus investimentos. Essa agregação de
valor é conquistada pelo mapeamento das ações de TI a partir da identificação das necessidades das
áreas de negócio, devidamente alinhadas com os objetivos estratégicos da Infraero, na busca dos
seguintes elementos:
Ø Otimização de Recursos: consiste na supervisão do investimento, do uso e da
alocação dos recursos de TI por meio de avaliações periódicas das iniciativas e
operações de TI e considerando como base a priorização de demandas e ações
de TI que permitam criar e agregar valor ao negócio;
Ø Otimização de Riscos: consiste na identificação, análise e tratamento dos riscos
relevantes e prováveis, contemplando a definição de medidas de prevenção e de
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contingência, que sejam possíveis e eficazes, e os responsáveis pela adoção
dessas medidas;
Ø Realização de Benefícios: consiste nos benefícios a serem gerados pela TI a
partir do gerenciamento e otimização dos recursos e dos riscos, entregando valor
para os negócios.

7.2.3 Gestão do Desempenho e Comunicação
A Gestão do Desempenho consiste na definição de indicadores, mecanismos de coleta e
análise de indicadores de resultado (metas) e de desempenho de TI, que por sua vez, vão mostrar se
as decisões estratégicas e táticas tiveram efeito real no desempenho esperado para as operações,
apontando quais ações são necessárias para aumentar o desempenho ao longo do tempo.
A Comunicação consiste na demonstração dos resultados entregues pela TI em relação
ao seu desempenho no atendimento das metas estabelecidas no PETI.
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8. Estratégia de Terceirização de TI na Infraero
A estratégia de terceirização na Infraero é a de terceirizar atividades de execução,
possibilitando a atuação dos empregados do quadro de pessoal em atividades de Governança e Gestão
da TI.
As atividades estratégicas da área de TI devem ser executadas por empregados do quadro
de pessoal da Infraero. São consideradas atividades estratégicas, e que não podem ser terceirizadas:
§ Governança de TI;
§ Gestão de TI;
§ Análise de negócio;
§ Gestão da Segurança da informação;
§ Gerenciamento de infraestrutura;
§ Gestão de processos de TI;
§ Planejamento de contratação de TI; e
§ Gestão dos serviços terceirizados de TI.
A gestão de processos de Tecnologia da Informação, incluindo gestão de segurança da
informação, não poderá ser objeto de contratação. É possível a terceirização do suporte técnico aos
processos de planejamento e avaliação da qualidade das Soluções de Tecnologia da Informação,
desde que sob a supervisão exclusiva dos empregados do quadro de pessoal da Infraero.
No caso de aquisição de softwares de prateleira ou de soluções de TI deve-se evitar ao
máximo a customização, ou seja, havendo a opção por adquirir uma solução de TI os processos da
área requisitante devem se adequar ao máximo ao software ou à solução a ser adquirida.
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9. Vigência
O PETI terá um período de validade de 2017 a 2021, em alinhamento com o Plano
Estratégico Institucional da Infraero, permitindo revisões anuais ou sempre que necessário.
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