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I. APRESENTAÇÃO 

O Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação – PETI tem por objetivo 
identificar e alocar corretamente os recursos da área de TI, visando manter o alinhamento 
com as metas e objetivos da ABGF e, portanto, alinhado com seu Planejamento 
Estratégico. 

Trata-se de um processo dinâmico e interativo cujo principal objetivo é estruturar 
estratégica, tática e operacionalmente os sistemas de informação e a infraestrutura de TI 
com o estabelecimento de metas, visando dar suporte às tomadas de decisões e 
organizar as atividades necessárias para a execução das decisões no âmbito da ABGF.  

 

II. INTRODUÇÃO 

Esta é a primeira versão do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da 
ABGF. 

Por tecnologia da informação, entendam-se soluções relacionadas com diversos setores, 
colocando a TI como de vital importância para manter e apoiar o crescimento da 
organização. 

Por existir grande especificidade dos produtos e soluções disponíveis atualmente no 
mercado de TI, existe uma necessidade crescente de investimentos na área, e com isso, 
cresce também a atenção em relação ao planejamento da escolha das soluções a serem 
desenvolvidas ou adquiridas. 

A tecnologia da informação desempenha importante papel para o atingimento  dos 
objetivos organizacionais., o que requer a busca por uma gestão cada vez mais 
profissional e efetiva para garantir que os investimentos na área estejam alinhados com o 
planejamento estratégico institucional. 

A estratégia de TI e seu alinhamento com o planejamento estratégico da ABGF tem como 
finalidade orientar o planejamento e o monitoramento de seus objetivos estratégicos e de 
suas metas de maneira a consolidar a importância estratégica da área de TI e garantir seu 
alinhamento às áreas finalísticas da empresa. 

 

 

Katia Levy Barbosa de Mello 
Coordenadora da equipe de elaboração do PETI 
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III. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi a mesma do Planejamento Estratégico institucional da ABGF, o 
Balanced Scorecard (BSC). O BSC é um conceito desenvolvido durante os anos 90, que 
é interpretado como uma ferramenta de gestão. Ele abrange uma análise sobre a visão e 
a estratégia de uma instituição através de um conjunto de objetivos e indicadores de 
desempenho que formam a base para um sistema de gerenciamento estratégico e de 
comunicação. 

 

IV. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

A GETEC é subordinada à SUAFI – Superintendência Financeira e Administrativa e 
possui a seguinte estrutura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De acordo com o Regimento Interno (aprovado no CA de 30/07/2015), compete à 
GETEC: 
 

• Garantir o alinhamento do processo de suporte de Tecnologia da Informação às 
necessidades estratégicas da ABGF, valendo-se das referências, modelos e 
padrões mercadológicos; 

• Controlar o processo de aquisição e manutenção de ferramentas de suporte ao 
negócio da ABGF; 

• responder pela integridade, segurança, disponibilidade, universalidade, 
tempestividade, organização e fluxo dos dados que informam os processos 
negociais e de suporte da ABGF; 
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• Garantir a conformidade de seus processos aos instrumentos das Políticas de 
Governança e Segurança de Tecnologia da Informação; e 

• Desenvolver e implementar os sistemas de informação. 

Os comitês de TI e o Comitê de Segurança da Informação são estruturados da seguinte 
maneira: 

• Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação 

É um comitê representativo e tem como membros o Diretor Presidente, que o 
preside e os diretores de Operações, de Risco e Administrativo e Financeiro. 

• Comitê Tático de Tecnologia da Informação 

O Comitê Tático de TI é composto por oito membros: O Superintendente 
Administrativo e Financeiro, O Superintendente de Operações Internacionais, O 
Superintendente de Risco, O Superintendente de Operações no Brasil, O 
Superintendente Jurídico, O Gerente de Tecnologia da Informação, a Gerente de 
Projetos e o Gerente de Controles Internos. 

• Comitê de Segurança da Informação 
O Comitê de Segurança da Informação da ABGF é composto por quatro membros: 
O Gerente de Controles Internos, a Gerente de Projetos, o Gerente de Tecnologia 
da Informação e um Superintendente designado pela DIREX. 
 
 

V. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Missão 

“Viabilizar soluções em tecnologia da informação em harmonia com os objetivos 
estratégicos da ABGF, agregando valor e fortalecendo o desenvolvimento da empresa.” 

Visão 

“Ser reconhecida pela qualidade de seus serviços na viabilização de soluções de 
tecnologia da informação na ABGF.” 

Princípios 

Comunicação – Primar pela comunicação ativa entre as áreas e usuários, 
proporcionando a troca de ideias, o diálogo e o compartilhamento da informação. 
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Eficiência – Entregar a informação adequada, no tempo certo, da maneira mais 
econômica e produtiva. 

Transparência – Dar clareza e visibilidade nas ações da GETEC, aos usuários e às 
áreas. 

Cooperação – Atuar em equipe na busca de soluções. 

Inovação – Buscar oportunidades que proporcionem melhoria na entrega dos serviços. 

 

VI. ANÁLISE AMBIENTAL 

Foi realizada uma análise ambiental interna da área de TI, listando os fatores que são 
elementos fortes, à execução das estratégias organizacionais e os fatores nos quais 
apresenta pontos a melhorar. Identifica, também, a análise ambiental externa, listando 
fatores que possam influenciar a execução das estratégicas organizacionais. 

 

VII. ANÁLISE DE RISCOS 

Tem por objetivo identificar os riscos inerentes a não execução parcial ou total do PETI, 
com medidas preventivas, contingências e os responsáveis pela adoção dessas medidas. 
São apresentados os riscos reais, relevantes e prováveis, além de estabelecer medidas 
de prevenção e de contingências, que sejam possíveis e eficazes. 

Risco Prevenção Contingência Impacto Responsabilidade 
Desalinhamento do 
PETI com o 
Planejamento 
Estratégico 
institucional 

Atualizações no PE 
devem ser 
comunicadas e 
refletidas no PETI 

Não há Não alcance de 
metas 
estabelecidas para 
os objetivos 
estratégicos. 

GT PE 

Falta de 
monitoramento  
dos objetivos 
estratégicos 

Alinhamento com o 
PE 

Revisão dos 
controles de 
monitoramento. 

Não alcance de 
metas 
estabelecidas para 
os objetivos 
estratégicos 

CETI 

Comunicação 
imprecisa, 
inconsistente ou 
temporalmente 
incorreta das 
estratégias de TI 
às partes 
interessadas 

Planejar e executar 
ações de 
comunicação 
conforme 
estratégia de 
comunicação do 
PETI. 

Criar novas ações 
de comunicação 

Dificuldades na 
execução do PETI. 
 
Expectativas das 
partes interessadas 
frustradas. 

GETEC 

Falta de recursos 
orçamentários para 
ações de TI 

Planejamento 
orçamentário 
adequado 

Não há Impossibilidade de 
alcançar 
determinadas 

GETEC 
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metas que 
dependam de 
aquisições e 
contratações 

 

VIII. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS 

O quadro atual de pessoal vinculado à GETEC é constituído de 6 funcionários, sendo 1 
gerente de TI, 2 analistas e 3 assistentes. 

 

IX. MAPA ESTRATÉGICO DE TI 

O Mapa Estratégico de TI constitui uma representação gráfica do conjunto de objetivos a 
serem alcançados e tem por objetivo facilitar o entendimento da estratégia, garantir 
coerência e colaborar com todo o processo de comunicação, divulgação e apresentação 
dos objetivos que devem ser cumpridos para o alcance da Visão de futuro e para a 
realização da Missão. 
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Perspectiva RESULTADOS 
OE 1 – Buscar a satisfação dos usuários 
Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e 
elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas 
 
Ações Estratégicas: 

• Desenvolver a aplicar pesquisas de satisfação dos clientes. 
 
IOE 1.1 – Índice de Satisfação do cliente – Conhecer a percepção do usuário quanto à 
qualidade dos produtos, serviços e recursos (infraestrutura) oferecidos 
Periodicidade: Semestral 
Meta: 50% em 2017, 60% em 2018 e 80% em 2019 
 
OE 2 – Melhorar o nível de atendimento de demandas 
Melhorar os processos de trabalho de TI, a fim de proporcionar maior eficiência na sua 
execução, integração e efetividade dos resultados. 
 
Ações Estratégicas: 

• Adequar a disponibilidade dos recursos 
 
IOE 2.1 – Índice demandas atendidas dentro do cronograma 
Periodicidade: Semestral 
Meta: 60% em 2017, 70% em 2018 e 75% em 2019 
 
Perspectiva PROCESSOS INTERNOS 
OE 3 – Aprimorar os processos de SI 
Estruturar a TI de modo a garantir a integridade, autenticidade, disponibilidade e 
confidencialidade das informações, enquanto tratadas em meio eletrônico, contribuindo 
para o processo de segurança da informação. 
 
Ações Estratégicas: 
 

• Promover a conscientização da importância de SI nas atividades da empresa. 
• Assegurar que as normas de segurança da informação sejam cumpridas. 

 
IOE 3.1 – % indisponibilidade dos serviços de TI em função de incidentes de segurança 
da informação 
Periodicidade: Semestral 
Meta: 5% em 2017, 3% em 2018 e 2% em 2019 
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OE 4 – Ampliar a Governança de TI  
Implantar e ampliar metodologias e modelos de referência, focando o uso das melhores 
práticas sedimentadas no mercado de TI. 
 
Ações Estratégicas: 

• Fortalecer o papel do Comitê de TI na definição/priorização das ações estratégicas 
relacionadas a TI. 

• Implementar o Programa de Governança de TI apoiado nos processos e boas 
práticas. 

 
IOE 4.1 – % de sucesso na execução de projetos estratégicos de TI 
Periodicidade: Anual 
Meta: 60% em 2017, 70% em 2018 e 80% em 2019 
 
IOE 4.2 – % de contratações aderentes ao PDTI do período 
Periodicidade: Anual 
Meta: 80% em 2017, 85% em 2018 e 90% em 2019 
 
Perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO 
OE 5 – Desenvolver competências técnicas 
Promover ações de capacitação, visando o desenvolvimento de competências gerenciais 
e técnicas para a equipe de TI 
Ações Estratégicas: 

• Mapear e gerir perfis e competências da equipe 
• Estabelecer e implantar plano de capacitação 
• Promover a troca de conhecimento entre os membros da equipe 

 
IOE 5.1 – Índice de execução do Plano de Capacitação 
Periodicidade: Anual 
Meta: 50% em 2017, 60% em 2018 e 70% em 2019 
 
 
OE 6 – Otimizar recursos tecnológicos 
Garantir a qualidade e disponibilidade dos recursos tecnológicos de TI, adequados e 
proporcionais às demandas. 
 
Ações Estratégicas: 

• Adequar a disponibilidade dos recursos tecnológicos de TI às necessidades da 
empresa. 
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IOE 6.1 – % de adequação dos recursos às necessidades 
Periodicidade: Anual 
Meta: 60% em 2017, 70% em 2018 e 80% em 2019 
 
 

X. EXECUÇÃO E GESTÃO DO PETI 

Após sua elaboração, um dos maiores desafios será a sua execução e gestão. Até 
que o PETI passe a fazer parte do dia-a-dia de governança e gestão da ABGF, sua 
execução exigirá grande esforço dos dirigentes e funcionários. 

Não basta planejar, é necessário que as ações planejadas sejam executadas, 
mantendo o foco e a mobilização necessária para a realização do que foi construído. 

 

XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 TI não é mais vista, nas organizações, sob a ótica de tecnologia e de operações, 
mas sim do ponto de vista dos negócios e das estratégias. O grande objetivo é aliar o 
tempo em que busca oportunidades de melhorias nos negócios da organização, identificar 
novas tecnologias e a possibilidade de uso das mesmas de forma eficiente e eficaz. 

 A ABGF está determinada a investir continuamente na governança corporativa e a 
GETEC trabalha alinhada à alta gestão da empresa que analisa e reconhece o cenário 
onde atua para traçar suas ações de forma consciente, coordenada e planejada, com 
orientação para as melhores práticas. 

O PETI traduz o reconhecimento de que é necessário planejar sempre e replanejar 
a cada mudança para ajustar os rumos da organização diante da realidade. A governança 
de TI é um desafio que se apresenta às organizações, principalmente públicas, e que se 
justifica pela necessidade da mudança de postura diante do posicionamento da TI no 
contexto organizacional. 

 A meta desafiadora consiste em fazer com que a GETEC possa ser enxergada não 
apenas como coordenadora de uma atividade meio, mera prestadora de serviços de 
informática ou de desenvolvimento de sistemas, mas, acima de tudo, como uma unidade 
parceira estratégica para o alcance das metas e resultados que a instituição quer alcançar 
no curto, médio e longo prazo. 
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XII. VIGÊNCIA 

 Este PETI foi elaborado em atendimento às determinações legais e terá um 
período de validade 2017-2019, permitindo revisões semestrais ou sempre que 
necessário, objetivando atingir suas metas, com vistas ao realinhamento estratégico. O 
início de sua vigência está vinculado à aprovação e homologação pelos Comitês Tático e 
estratégico de TI e da DIREX. 


