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Abstract. Over the years the IT (Information Technology) assumed an impor-
tant role in the management area. Thus, the Information Technology Master
Plan (PDTI, in portuguese) has emerged as an aid tool in decision-making in
the various entities and organizations. In order to allow greater efficiency in
decision-making of open cases, this paper aims to develop a tool that helps in
registration processes and generation of reports by automating the process of
visualization of the results in real time.

Resumo. Ao longo dos anos a TI (Tecnologia da Informação) assumiu um im-
portante papel na área de gestão. Desta forma, o Plano Diretor de Tecnolo-
gia da Informação (PDTI) surgiu como um instrumento de auxı́lio nas tomadas
de decisão nas diversas entidades e organizações. Visando possibilitar maior
eficiência nos procesos de tomada de decisão, este trabalho tem como objetivo
o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilia nos processos de cadastro
e geração dos relatórios, automatizando o processo de visualização em tempo
real do resultado.

1. Introdução
Com o papel imprescindı́vel que a Tecnologia da Informação assumiu nos últimos anos
nas empresas e organizações públicas, a automação e digitalização dos processos se faz
cada vez mais necessário. Com o crescente volume de informações, instrumentos de
diagnóstico e planejamento deixam de ser visto como fonte de custos e gastos, que servem
apenas como suporte do negócio principal, e passam a ser um ativo estratégico alinhado
aos objetivos da organização[1].

Desta forma, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instru-
mento de planejamento, diagnóstico e gestão dos recursos de informática no escopo de
entidade ou organização[2].

A Seção 2 apresenta uma descrição dos conceitos teóricos a serem aprofundados e
desenvolvidos ao longo do trabalho. A Seção 3 descreve os objetivos que este trabalho se
propõe. Na Seção 4 será descrita a forma como os objetivos serão alcançados. Na Seção
5 está a estimativa de tempo que cada tarefa demandará. Por fim, a Seção 6 apresenta os
resultados esperados com base no contexto deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta Seção são apresentados os conceitos de Governança de TIC e do Plano Diretor de
Tecnologia da Informação, e os frameworks que são guia de gestão e gerenciamento de
processos, COBIT e ITIL.



2.1. PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação é um documento de planejamento das ações
de TI que apoiam as atividades finais das organizações[2]. O PDTI tem como objetivo sis-
tematizar as ações de TI servindo de instrumento para o diagnóstico e gestão dos recursos
em um perı́odo estabelecido.

Em 2010 o documento se tornou obrigatório a partir da Instrução Normativa
SLTI 04/2010[3], pela Secretaria de Logı́stica e Tecnologia da Informação (SLTI), do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), órgão central do Sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP).

2.2. Governança de TIC
Governança de TIC é o conjunto de processos e estruturas no escopo organizacional que
envolvem a direção, gerentes de TI e gerentes de negócio na coordenação do uso de TI
e no monitoramento de seus resultados, com o objetivo de promover o alinhamento entre
estratégias e operações das áreas de TI e de negócios.[4]

Assim, a Governança de TIC descreve a forma como as decisões são tomadas e as
responsabilidades direcionadas, visando um comportamento desejável no uso da TIC, de
acordo com os objetivos e metas da organização.

2.3. COBIT
O COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) é um guia de
boas práticas, ou framework, que possui uma série recursos de modelos de referência a
serem seguidos no contexto de gestão de TI.

Segundo BRIGANÓ[1], o COBIT é um framework para auxiliar a gestão de TIC
segundo uma perspectiva gerencial e orientado a negócio, ou seja, os objetivos de TIC
são ligados aos objetivos de negócio, e a partir disso são geradas métricas e modelos para
medidas de desempenho.

Segundo TACONI[4], no COBIT existem cinco áreas de foco da Governança:

• Alinhamento estratégico, que garante a ligação entre os planos de negócio e os de
TI;

• Entrega de valor, que se concentra em otimizar os custos
• Gestão de recursos, que visa gerenciar da melhor maneira os recursos disponı́veis

para TI;
• Gestão de risco, insere o gerenciamento dos riscos nas atividades da companhia;
• Medição de desempenho, faz o diagnóstico da performance de acordo com as

metas e objetivos;

Desta forma, os requisitos do negócio determinam onde serão investidos os recur-
sos de TIC, que, por sua vez, entregam informações referentes aos requisitos do negócio
final da organização, como ilustrado na Figura 1.

2.4. ITIL
A IT Infraestructure Libary (ITIL) foi desenvolvida na década de 1980 como uma aborda-
gem para o gerenciamento de de serviços que suportam as necessidades do usuário. Essa
abordagem divide o ciclo de vida dos serviços de TI em fases[4], sendo estas descritas a
seguir:



Figura 1. Modelo geral do CobIT[1]

• Estratégia de Serviço, identifica as necessidades do negócio fornecendo esclareci-
mentos sobre priorização;

• Desenho de Serviço, tem como objetivo modelar um serviço;
• Transição de Serviço, tem como objetivo tornar real o serviço a ser implantado ou

alterações desenhadas para um serviço da existente;
• Operação de Serviço, mantém os serviços operando corretamente, garantindo os

recursos necessários para isso;
• Melhoria Contı́nua de Serviço, fornece uma referência para avaliação e melhoria

nos processos e serviços;

A Figura 2 ilustra as fases descritas pelo modelo ITIL.

Figura 2. - Ciclo de vida do serviço[1]

3. Objetivos

O objetivo deste trabalho consiste em fazer um levantamento das caracterı́sticas presentes
nos principais frameworks de governança de TIC (COBIT e ITIL) e relacionar com os
requisitos presentes nas prefeituras brasileiras, assim fazendo um estudo da importância
que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação tem na tomada de decisões dentro da
organização.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para que o objetivo seja atingido, será realizada uma etapa de aprofundamento nos con-
ceitos de fundamentação teórica e do estado da arte atual. Além disso, é necessária uma
contextualização histórica do momento em que se desenvolveram essas metodologias e
como suas versões evoluı́ram ao longo do tempo. Em paralelo com este trabalho será rea-
lizado no Estágio Obrigatório o desenvolvimento de uma ferramenta de desenvolvimento
de PDTI.

5. Cronograma de Execução
Identificar o perı́odo estimado para cada atividade relacionada no item Procedimentos
metodológicos (Seção 4). Sugere-se listar as atividades e utilizar uma tabela1 com o
cronograma de execução, como a exemplificada na Tabela 1.

Atividades:

1. Revisão bibliográfica sobre Governança de TIC e PDTI;
2. Estudo detalhado dos frameworks COBIT e ITIL;
3. Visão geral do contexto histórico e evolução das versões;
4. Comparação entre as abordagens;
5. Estudo de casos práticos de desenvolvimento de PDTI em orgãos públicos;
6. Revisão/finalização;
7. Entrega;

Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho espera-se mostrar uma visão geral, porem detalhada e objetiva, da
importância do PDTI nos processos de governança de TI aplicado às prefeituras brasi-
leiras. Como contribuição, os conhecimentos levantados nessa pesquisa serão aplicados
ao Estágio Obrigatório no desenvolvimento de uma ferramenta para implementação de
PDTI.

Além disso, a revisão bibliográfica e o levantamento acerca do estado da arte
também pode ser utilizado como direcionamento em trabalhos futuros e exploração de
nichos mais especı́ficos nesse campo de conhecimento.

1Dica: algumas pessoas optam por fazer tabelas em outros programas e incluir no documento LATEX
como figura (preferencialmente exportada em formato vetorial).



7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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