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1. Palavra do Presidente 
 

Os caminhos para a melhoria contínua e alcance da excelência da gestão e governança, com foco na 

eficiência, eficácia e efetividade na prestação de serviços públicos realizada pelo Sistema, requer a 

integração das diversas áreas funcionais, cada qual com seu papel e importância, mas, em especial, 

o entendimento de que para realizar a entrega de benefícios às áreas de atendimento ao químico, 

das Plenárias, das fiscalizações, dor órgãos reguladores o Sistema CFQ/CRQs deve buscar a 

integração e unicidade, a exemplo da construção coletiva deste Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, que contou com a participação de todas as Regionais em parceria com 

o CFQ. 

Para a área de TIC, em especial, há que se trabalhar no conhecimento sobre governança de TIC por 

parte da alta administração para que possamos separar e tratar em diferentes fóruns os aspectos 

estratégicos dos aspectos técnicos, buscando constantemente o alinhamento  

A TIC deve ser observada como um Ativo Estratégico para que possa para contribuir, de maneira 

eficaz, com a sustentação dos serviços providos pelo Sistema CFQ/CRQs e com a viabilização de 

novas estratégias. 

Sendo assim, esse documento PDTI é um compromisso do CFQ em conjunto com os CRQs, não 

apenas da gestão atual, como também das próximas que virão, em estar sempre atento para as 

prioridades destacadas no planejamento estratégico para o negócio e as necessidades de 

desenvolvimento tecnológico requeridas para atendê-las. Desta forma o sistema poderá executar 

cada atribuição que lhe é conferida e alcançar a nobre missão de Promover a atividade plena da 

Química, com vistas a contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. 

 

Prof. José de Ribamar Oliveira Filho, Presidente do CFQ  
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2. Apresentação 
 

Segundo o Guia de Governança de TIC do SISP, 

 “o esforço necessário ao alinhamento entre as ações de TIC e as 

necessidades da organização exige a participação ativa dos responsáveis 

pela governança da TIC, os representantes das áreas finalísticas da 

organização e representantes da área de TIC, de forma que os planos de 

TIC sejam elaborados por meio de um empreendimento colaborativo 

que garanta que as necessidades e as prioridades de cada uma das áreas 

da organização sejam entendidas e levadas em consideração durante o 

processo de planejamento de TIC.”  (Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, (Guia de Governança de TIC do SISP v.2.0, 

2017). 

O processo de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(PDTIC) do Sistema CFQ/CRQs para o triênio 2019-2021 (PDTI 2019-2021) proporcionou 

oportunidades para questionamentos e reflexões tanto sobre a situação atual como as 

possibilidades para a construção de uma situação futura congruente com a visão de futuro do 

Sistema CFQ/CRQs. Deste modo, demonstra ser um instrumento indispensável para o planejamento 

e a execução de ações sistêmicas e integradas objetivando contribuir com uma prestação de serviços 

célere e de qualidade, contando com o comprometimento e esforço conjunto de todos os 

envolvidos. 

2.1. Escopo  

 

Este documento apresenta o PDTI 2019-2021 como desdobramento do Planejamento 

Estratégico 2018 – 2028, que teve a temática “Construindo pontes para o futuro”.  Ele é a principal 

referência das Regionais e CFQ para a área de Tecnologia da Informação e Comunicação para 

sistematizar o planejamento da gestão de TI alinhando com a estratégica, resultando 

posteriormente, na construção de Planos de Ação ou PDTIC para cada Regional e para o CFQ, como 

demonstrado na figura a seguir. 
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Figura: Desdobramentos da estratégia: PEI -> PDTIC -> Planos de Ação/PDTIC Regional 

Este PDTIC objetiva também atender a determinações legais conforme as boas práticas de 

mercado, sendo elaborado de acordo com as necessidades finalísticas do Sistema CFQ/CRQs, 

representando importante instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e 

processos de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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2.2. Período de Validade e Monitoramento 

A validade deste PDTIC compreende o triênio 2019-2021, com previsão de revisão anual e 

seguindo o processo de gestão de demandas nacionais abaixo descrito.  O processo deve ser iniciado 

com a proposição de projeto/plano de ação conforme o modelo disponibilizado no Anexo IV. Em 

seguida é avaliado e priorizado pela Câmara de Gestão de TIC e encaminhado para o Comitê de 

Governança analisar e decidir sobre a demanda. Em casos urgentes a demanda deverá passar pelo 

presidente do comitê que irá decidir sobre a necessidade de reunião extraordinária.   

 

O período deste PDTIC foi definido para manter alinhamento com o plano plurianual, que 

prevê o desdobramento completo do planejamento estratégico do Sistema CFQ/CRQs ao longo de 

3 triênios, conforme mostrado na figura abaixo. 
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Figura: Planejamento dos triênios do plano plurianual 

As execuções do PDTIC e dos Planos de Ação das Regionais e CFQ serão monitoradas pelas 

instâncias de Governança de TIC a serem estabelecidas no decorrer de 2019, as quais indicarão os 

relatórios e frequência das informações necessárias. 

3. Metodologia aplicada  
A metodologia utilizada para elaboração deste documento, considerando as 

particularidades do Sistema CFQ/CRQs, tem como referência: 

● O “Guia de PDTI do SISP 2.0”, divulgado no ano de 2015, pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão que pode ser encontrado no link 

www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/Documento; 

● Orientações do COBIT 5, considerado um padrão de melhores práticas internacionais para 

a governança e gestão de serviços de TI, e; 

● O Guia de Governança de TIC do SISP v.2.0, 2017,  Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão que pode ser encontrado no link 

http://www.sisp.gov.br/govtic/wiki/download/file/Guia_de_Governan%E7a_de_TIC_do_S

ISP_v_2.0 . 

http://www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/Documento
http://www.sisp.gov.br/govtic/wiki/download/file/Guia_de_Governan%E7a_de_TIC_do_SISP_v_2.0
http://www.sisp.gov.br/govtic/wiki/download/file/Guia_de_Governan%E7a_de_TIC_do_SISP_v_2.0
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Com base nesses documentos foi utilizada uma metodologia, brevemente descrita abaixo, 

onde procurou-se estabelecer um modelo prático e simplificado, mais adequado à realidade do 

Sistema CFQ/CRQs, considerando sua estrutura organizacional e dimensão. 

O PDTIC apresentado iniciou-se com a contratação de empresa especializada para 

realização de mentoria, aconselhamento e revisão para definição do plano de trabalho. Seguiu-se 

então com o levantamento das necessidades de TIC (vide Anexo II), o qual foi feito através de 

questionário eletrônico aplicado com a participação e apoio dos Gerentes de TIC das Regionais. Com 

os resultados em mãos, foi realizado um encontro presencial nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, 

validando a abrangência e o período de vigência do PDTIC, a análise SWOT do Sistema CFQ/CRQs e 

a missão da TI do Sistema. Também foram analisados os questionários, identificando as 

necessidades e as diretrizes comuns ao sistema CFQ/CRQs e seu alinhamento com a estratégia 

proposta no PEI. 

 

Figura: Metodologia simplificada para elaboração do PDTIC 2019-2021 
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4. Documentos de Referência  
A elaboração do PDTI tem como referência os normativos, a legislação, os documentos e 

as recomendações a seguir citadas: 

● ABNT NBR ISO/IEC 38500: Governança Corporativa da Tecnologia da Informação. Rio de 

Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009. 

●  Acórdão nº 1603/2008 – TCU Plenário – Dispõe sobre a situação da governança de 

tecnologia da informação na Administração Pública Federal e estabelece uma séria de 

recomendações, mais especificamente a exigência de PETI, PDTI, PEI e mecanismos para 

assegurar a sua execução. 

● Acórdão nº 2308/2010 – TCU Plenário – Recomendação para que os governantes 

superiores da Administração Pública Federal orientem as unidades sob sua jurisdição 

sobre a necessidade de estabelecerem formalmente objetivos institucionais, indicadores e 

metas de TI alinhados às estratégias de negócio e estruturem, normatizem e acompanhem 

formalmente o desempenho de TI da instituição. 

● Acórdão nº 1233/2012 – TCU Plenário – Trata-se de relatório consolidado das ações do 

TMS 6/2010, cujo objeto foi avaliar se a gestão e o uso da tecnologia da informação estão 

de acordo com a legislação e aderentes às boas práticas relativas à governança de TI, com 

diversas recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU. 

● Acórdão nº 2.585/2012 – TCU Plenário – Dispõe sobre a divulgação dos resultados do 

novo levantamento do TCU referente à situação de Governança de Tecnologia da 

Informação no âmbito da Administração Pública Federal. 

● Guia de Elaboração do PDTI do SISP – Versão 2.0 / Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Brasília: 

MP/SLTI, 2016. 

● Guia de Governança de TIC do SISP v.2.0/ Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.  Brasília: MP/SLTI, 2017. 

● ISACA. COBIT 5 - A Business Framework for the Governance and Management of 

Enterprise IT (em inglês). Rolling Meadows, 2012. 

● Planejamento Estratégico 2018-2028 do Sistema CFQ/CRQs, Conselho Federal de Química 

– CFQ,  Brasília, 2018.  
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5. Direcionamento Estratégico 
Cabe destacar que a TIC, enquanto área estratégica para o Sistema CFQ/CRQs precisa 

contribuir na entrega de valor. Deve ter em mente além do direcionamento estratégico a clara visão 

dos macroprocessos dos Sistema, ou seja, qual a finalidade da existência destas autarquias. Sendo 

assim, são macroprocessos do CFQ: 

1. Expedir resoluções para a execução da Lei 2.800/56; 
2. Responder a consultas no âmbito do exercício da profissão de químico; 
3. Propor ao Governo Federal modificações para melhorar a regulamentação do 

exercício da profissão de químico; 
4. Deliberar em última instância os recursos das deliberações dos Conselhos 

Regionais de Química; 
5. Prestar contas e dar publicidade de seus atos. 

  
E, são macroprocessos dos CRQs: 

1. Registrar os profissionais e as empresas da área química de acordo com a Lei 
2.800/56; 

2. Emitir a carteira de identidade profissional do químico; 
3. Manter o cadastro de cursos de nível superior e médio referente à química; 
4. Realizar atendimento aos químicos, as empresas da área química, as escolas, as 

entidades e à sociedade; 
5. Emitir boletos, realizar baixas de pagamentos, realizar cobrança extra-judicial e 

judicial; 
6. Emitir declarações e certidões; 
7. Orientar o exercício da profissão de químico e as empresas da área química; 
8. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei 

2.800/56; 
9. Examinar reclamações e representações acerca da profissão de químico das 

infrações desta lei e decidir em primeira instância; 
10. Prestar contas e dar publicidade de seus atos. 

Diante do planejamento traçado pela entidade, verificou-se na necessidade de uma 

organização sistemática das atividades necessárias à execução dessas decisões, levando-se em 

conta os objetivos organizacionais e medindo-se o resultado alcançado em comparação às 

expectativas criadas, por meio de uma retroalimentação organizada. 
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Figura: Mapa estratégico do Sistema CFQ/CRQs 

Este PDTIC tem como princípio contribuir para o alcance dos objetivos e diretrizes acima 

mencionados e, para isso, está fundamentado no Plano Plurianual do Sistema CFQ/CRQs que 

considera o “Uso intenso da Tecnologia da Informação nas ações de prestação de serviços e de 

interação dentro e fora do Sistema CFQ/CRQs”, posicionando a área de TIC como estratégica, não 

apenas para a temática “Digital”, mostrado na figura abaixo, mas também para viabilizar os temas 

de “Inovação” e “Integração do Sistema CFQ/CRQs”. 
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Figura: Temas da visão de futuro 1º triênio do Plano Plurianual do Sistema CFQ/CRQs 

Ainda na visão estratégica, foram destacados três pontos focais para o eixo “Tecnologia 

da Informação” que subsidiarão este PDTIC, conforme assinalado na figura abaixo. 
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Para cumprir com esses objetivos, a Tecnologia da Informação e Comunicação do sistema 

CFQ/CRQs necessita melhorar sua organização e suas atividades para assim apoiar e sustentar as 

estratégias de negócio. Os princípios e diretrizes abaixo descritos e a organização da TIC, detalhada 

na próxima seção, são premissas para tal conquista.  

Estes princípios e diretrizes constam na Carta Diretriz para Governança e Gestão de TIC do 

Sistema CFQ/CRQs (íntegra no Anexo I). Os princípios são o ponto de partida inicial e serão 

observados na implantação da governança de TIC do Sistema CFQ/CRQs.  Inicialmente, serão 

considerados os princípios fundamentais que regem as atividades da Administração Pública Federal 

(APF): 

I. Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (Art. 37 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988); 

II. Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de 
Competência e Controle (Decreto-Lei nº 200, 1967); 

III. Legalidade, Finalidade, Motivação, Razoabilidade, Proporcionalidade, 
Moralidade, Ampla Defesa, Contraditório, Segurança Jurídica, Interesse 
Público e Eficiência (Lei nº 9.784, 1999); 

IV. Foco nas necessidades da sociedade, abertura e transparência, 
compartilhamento da capacidade de serviço, simplicidade, priorização de 
serviços públicos disponibilizados em meio digital, segurança e 
privacidade, participação e controle social, governo como plataforma e 
inovação (Decreto nº 8.638, 2016); 

Além disso, serão considerados os seguintes princípios específicos para a governança de 

TIC: 

I. Foco nas Partes Interessadas: as estruturas de governança e gestão de TIC, 
bem como as estratégias, os planos, projetos e serviços de TIC, deverão 
ser desenvolvidos tendo como principal insumo as necessidades das 
principais partes envolvidas no uso de TIC; 

II. TIC como Ativo Estratégico: a governança de TIC deve ser implantada 
buscando o papel estratégico da TIC para contribuir, de maneira eficaz, 
com a sustentação dos serviços providos pelo Sistema CFQ/CRQs e com a 
viabilização de novas estratégias; 

III. Gestão por Resultados: as ações relacionadas à governança de TIC 
deverão ser implantadas considerando mecanismos para a medição e o 
monitoramento das metas de TIC, permitindo que a função de governança 
possa validar, direcionar, justificar e intervir nas estratégias e ações de TIC, 
realizando benefícios com otimização de custos e riscos; 

IV. Transparência: o desempenho, os custos, riscos e resultados das ações 
empreendidas pela governança de TIC deverão ser medidos pela função 
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de gestão de TIC e reportados à alta administração da organização e à 
sociedade por meio de canais de comunicação adequados, provendo 
transparência à aplicação dos recursos públicos em iniciativas de TIC e 
propiciando amplo acesso e divulgação das informações; 

V. Prestação de Contas e Responsabilização: os papéis e responsabilidades 
acerca das tomadas de decisão que envolvem os diversos aspectos de TIC 
deverão ser definidos, compreendidos e aceitos de maneira clara e sem 
ambiguidade, de forma a assegurar a adequada prestação de contas das 
ações, bem como a responsabilização pelos atos praticados; e 

VI. Conformidade: as ações relacionadas à governança de TIC deverão 
contribuir para que as ações de TIC cumpram obrigações regulamentares, 
legislativas, legais e contratuais aplicáveis. 

As seguintes diretrizes deverão ser observadas para atender aos princípios citados 

anteriormente: 

I. Desenvolver e implantar a governança e gestão de TIC, levando em 
consideração as especificidades e o nível de maturidade atual do Sistema 
CFQ/CRQs e observando as orientações e práticas definidas neste 
documento; 

II. Fomentar a integração visando o compartilhamento e a otimização dos 
recursos de TIC entre as entidades formadoras do Sistema CFQ/CRQs; 

III. Definir, formalmente, no âmbito do Sistema CFQ/CRQs: 
a. Os papéis e responsabilidades dos envolvidos nas tomadas de 

decisões sobre TIC; 
b. As estruturas envolvidas na governança de TIC; 
c. Os mecanismos de transparência e prestação de contas dos 

investimentos de recursos públicos aplicados em iniciativas de 
TIC; e 

d. As interfaces entre as funções de governança e gestão de TIC.  
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6. Organização da TIC 
Em 2018 a estrutura organizacional do Conselho Federal de Química contava 

exclusivamente com 01 (um) funcionário contratado (o Gerente de TIC) e 02 (dois) estagiários, para 

gerenciar o parque tecnológico do Edifício Sede do CFQ (vide Anexo III) e cumprir com as 

expectativas regimentais em relação ao Sistema CFQ/CRQs.  Na época não havia um Catálogo de 

Serviços de TIC, normativos ou qualquer forma de planejamento estruturado, restando à essa área 

o suporte operacional do parque instalado e as aquisições sob demanda sem alinhamento com as 

necessidades dos demais regionais do Sistema CFQ/CRQs.  

Diante deste quadro sem governança ou gestão de TIC estabelecidos, e se valendo da 

iniciativa de planejamento estratégico da nova administração que assumiu em 2018, se começou a 

estruturar minimamente os serviços com a contratação de um suporte técnico para que o Gerente 

não fosse demandado para resolver questões operacionais. Também se começou a elaborar o 

planejamento para que a TIC pudesse atuar de forma estratégica para o CFQ e para o Sistema 

CFQ/CRQs. 

É notório que a ausência de quadros mínimos para a área de TIC no CFQ impede o 

atendimento satisfatório das demandas internas e externas e, em especial, planejar e executar as 

ações necessárias para a viabilização da estratégia estabelecida para o Sistema CFQ/CRQ.  

Sendo assim, um investimento na equipe interna do CFQ é um fator crítico para se avançar 

rumo a Inovação e Interação, com a reformulação da carreira com suas atribuições e 

responsabilidades, além da contratação de mais analistas.  Para tal, propõe-se a seguir, em linhas 

gerais, uma estrutura inicial mínima, considerando que no momento não é possível realizar um 

adequado dimensionamento da força de trabalho para a área de TI. 
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Figura: Estrutura mínima inicial para o Departamento de TIC do CFQ 

Com esta equipe espera-se entregar: 

 Gestão e fiscalização de todos os contratos de TIC onde a demandante for a própria 

TIC. Gestão dos contratos de soluções de TIC que possuam a origem em uma área 

de negócio (nesses casos a fiscalização será da própria área demandante); 

 Prover infraestrutura, software, email e suporte de TIC e telefonia (VoIP); 

 Segurança da informação; 

 Hospedagem das soluções de TIC em nuvem para todo o sistema CFQ/CRQs*; 

 Plataformas de TIC para todo o sistema CFQ/CRQs (exceto para a área finalística)*; 

 Mapeamento e automação de processos para todo o sistema CFQ/CRQs*; 

 Geração de informações sob demanda para todo o sistema CFQ/CRQs*. 

*propostas em análise no período de elaboração deste documento 

(novembro/dezembro de 2018) 

  

Gerente de TIC

Infrestrutura e 
Segurança Digital

3 analistas de 
infraestrutura de TIC 

e segurança digital

1 estagiário

Sistemas, Processos 
e Informações

2 analistas  de 
processos de negócio

2 analista de 
sistemas e dados

1 estagiário
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7. Análise SWOT 
A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada no mercado. O termo SWOT 

vem do inglês e representa as iniciais das palavras Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). No contexto do planejamento de TIC, a ideia 

central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças 

da TIC enquanto Sistema CFQ/CRQs. 

A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo à TI (oportunidades e ameaças) e 

o ambiente interno da TI (pontos fortes e pontos fracos). As características positivas internas que a 

TI pode explorar para atingir suas metas são os pontos fortes. Estes se referem às habilidades, 

capacidades e competências básicas da área de TI, que atuam em conjunto para ajudar a alcançar 

seus objetivos e metas. As características negativas internas que podem restringir o desempenho 

da TI são os pontos fracos. São as deficiências que devem ser superadas ou contornadas para que a 

TI possa alcançar o nível de desempenho desejado. As oportunidades – características do ambiente 

externo, não controláveis pela TI, com potencial para ajudar a organização a crescer e a atingir ou 

exceder as metas planejadas. Por outro lado, as ameaças se constituem em características do 

ambiente externo, não controláveis pela TI, que podem impedir o atendimento às metas planejadas 

e comprometer o crescimento da entidade. 

 

Figura: Análise SWOT 

Conforme a metodologia escolhida para a elaboração deste PDTIC, o processo de criação 

e priorização da matriz SWOT foi um trabalho colaborativo com participação das Regionais tanto 
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através do questionário de levantamento quanto presencialmente em oficina realizada 

especialmente para este fim. Os resultados estão abaixo representados. 
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8. Modelo de Governança de TI para o Sistema CFQ/CRQs 
A estrutura de governança em Tecnologia da Informação (TI) está em fase de implantação 

e é relatada em mais detalhes na Carta Diretriz para Governança e Gestão de TIC (Anexo I). Abaixo, 

segue o modelo proposto para as instâncias de governança e gestão. 

GOVERNANÇA GESTÃO 

 
 

A proposta é que o Comitê de governança do Sistema de TIC (CGov) seja a instância de 

governança, com composição de 5 participantes: o presidente do CFQ, 2 integrantes indicados pelos 

presidentes das Regionais e 2 integrantes indicados pela Diretoria do CFQ. 

Este comitê, para fins de continuidade dos trabalhos, terá um mandato de 3 anos, como 

atribuições mínimas, passíveis de serem alteradas pelo próprio comitê em seu regimento interno 

próprio, temos: 

I. Avaliar e encaminhar para o Plenário do CFQ o Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Comunicações (PDTIC) e acompanhar a sua execução; 

II. Orientar os investimentos em tecnologia da informação e comunicações e 

acompanhar a sua execução; 

III. Avaliar as propostas de aquisição de equipamentos e softwares, bem como suas 

destinações, em especial quando em desacordo com os padrões estabelecidos; 

IV. Receber e analisar as ponderações, críticas e sugestões dos usuários, visando ao 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento das soluções de TIC; 

Comitê de 
Governança do 

pool de Serviços 
Compartilhados do 
Sistema CFQ/CRQs 

(CGov)

Cadeira 1: Presidente 
do CFQ

Cadeira 2: Indicação 
dos Presidentes 

Regionais

Cadeira 3: Indicação 
dos Presidentes 

Regionais

Cadeira 4: Indicação 
da Diretoria do CFQ

Cadeira 5: Indicação 
da Diretoria do CFQ

Câmara de Gestão 
de TIC do Sistema 

CFQ/CRQs 
(CGesTIC)

Cadeira 1: Gestor de TIC  
do Sistema CFQ/CRQs

Cadeira 2: Gestor de TIC  
do Sistema CFQ/CRQs

Cadeira 3: Gestor de TIC  
do Sistema CFQ/CRQs

Cadeira 4: Gestor de TIC  
do Sistema CFQ/CRQs

SUPLENTE

Cadeira 5: Gestor de TIC  
do Sistema CFQ/CRQs

SUPLENTE
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V. Opinar sobre a Política de Segurança da Informação no âmbito do Sistema 

CFQ/CRQs; 

VI. Dirimir dúvidas ou disputas sobre responsabilidades de soluções de TIC dentre os 

entes do Sistema CFQ/CRQs.  

Para a instância de Gestão de TIC do Sistema CFQ/CRQs propõe-se a Câmara de gestão do 

Sistema de TIC com 3 gestores titulares e 2 gestores suplentes do sistema CFQ/CRQs. Como 

atribuições mínimas, passíveis de serem alteradas pelo Comitê de Governança de TIC em seu 

regimento interno próprio, temos:  

I. Recepcionar as propostas de projetos e planos de ações de TIC de âmbito nacional; 

II. Classificar as demandas como locais ou nacionais; 

III. Realizar a priorização das demandas nacionais;  

IV. Monitorar a execução dos projetos e planos de ações de TIC; 

V. Subsidiar o Comitê de Governança de TIC de informações para a tomada de 

decisões;  

VI. Promover intercâmbio e parceria com outras instituições. 

Esta instância deverá utilizar, para priorização, a técnica da matriz GUT, para encaminhar 

ao comitê de governança uma lista previamente filtrada. 
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9. Inventário de Necessidades e Objetivos de TIC 

O PPA elencou três grandes temas para serem tratados pela TIC do Sistema CFQ/CRQs 

entre 2019-2021, abaixo representados com uma explosão para os 06 principais projetos. 

 

Além destes, com olhar específico para TIC, foi identificado que outros projetos listados 

no PPA para outras áreas, necessitam do apoio tecnológico para sua realização ensejando, portanto, 

planejamento por parte da TIC. 

Durante o 1°Seminário de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC do Sistema 

CFQ/CRQs, foi apresentada a Carta Diretriz e a proposta de orçamento. A priorização para o início 

de 2019 decidida pelo grupo foram as seguintes soluções que impactam o Sistema CFQ/CRQs: 

1. Estabelecimento das instâncias de Gestão e Governança de TIC (Câmara e 

Comitê), conforme proposto na Carta Diretriz; 

2. Solução de BackOffice; 

3. Solução de Gestão e Produtividade; 

4. Hospedagem em nuvem. 
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Sendo que os itens de “Equipamentos para a carteira do químico” e “Solução de Sistema 

finalístico” deverão ser detalhados no âmbito da Câmara de Gestão de TIC e Comitê de Governança 

de TIC. 

Com base nas informações trabalhadas pelo grupo e considerando o alinhamento com o 

Planejamento Estratégico do Sistema CFQ/CRQs, foram elaborados os Objetivos de Contribuição de 

TIC (OCTIC), para que possam ser utilizados nos Planos de Ação ou PDTIs das Regionais e CFQ. 

OCTICs relacionados ao Objetivo Estratégico do Sistema CFQ/CRQ: 15 – Adotar um 

sistema integrado e inovador de informação capaz de interligar o sistema CFQ/CRQs e as partes 

interessadas. 

OCTIC01 - Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs 

a. Estabelecer infraestrutura compartilhada em nuvem para o sistema CFQ/CRQs; 

b. Promover soluções nacionais de interconectividade do sistema CFQ/CRQs; 

c. Estabelecer instrumentos de gestão e governança de TIC para o sistema CFQ/CRQs. 

OCTIC02 - Adequar estruturas tecnológicas dos CRQs 

a. Planejar estruturas de TIC necessária ao funcionamento dos CRQs; 

b. Promover infraestrutura de software mínima para os CRQs; 

c. Promover infraestrutura de hardware mínima para os CRQs; 

d. Promover infraestrutura de rede mínima para os CRQs.  

OCTIC03 - Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs 

a. Adquirir e implantar o módulo de BPMS da Solução de Gestão e Produtividade; 

b. Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs;  

c. Desenvolver sistemas finalísticos nacionais para o sistema CFQ/CRQs; 

d. Criar portal nacional de atendimento ao público do sistema CFQ/CRQs; 
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O seguinte objetivo de contribuição relacionam-se com o Objetivo Estratégico do Sistema 

CFQ/CRQs 13 – Qualificar adequadamente o time de gestores e colaboradores para suprir as 

demandas do Sistema CFQ/CRQs. 

OCTIC04 - Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema CFQ/CRQs 

a. Dimensionar equipe de TIC necessária para a operação do sistema CFQ/CRQs; 

b. Promover a capacitação da equipe de TIC para a operação do sistema CFQ/CRQs. 

As tabelas a seguir agrupam as necessidades, que foram reescritas de forma mais genérica 

e relacionadas aos OCTICs, mas que não estão apresentadas em ordem de prioridade. Aquelas que 

já receberam uma priorização em decorrência dos resultados obtidos no evento estão destacadas 

em azul. As demais deverão ser apreciadas, em momento oportuno pelas instâncias de Gestão e 

Governança, que podem decidir por sua continuidade no PDTIC ou não. 
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OCTIC01 - Integrar nacionalmente o sistema CFQ/CRQs 
Ação estruturante Necessidades identificadas Nacional (N) 

Local (L) 
Estabelecer infraestrutura compartilhada em nuvem para o sistema 
CFQ/CRQs 

Estruturar datacenters dos maiores CROs para atendimento 
nacional, com contingência  

N 

Disponibilizar bancos de dados compartilhados N 
Disponibilizar servidores de aplicação compartilhados N 
Disponibilizar serviço de backup compartilhado N 

Promover soluções nacionais de interconectividade do sistema 
CFQ/CRQs 

Disponibilizar serviço de videoconferência N 

Disponibilizar serviço de telefonia IP L 
Disponibilizar serviço de correio eletrônico L 

Estabelecer instrumentos de gestão e governança de TIC para o sistema 
CFQ/CRQs 

Formalizar comitê de governança de TIC N 
Estabelecer padrões e normas de TIC aplicáveis N 
Planejar e realizar licitações nacionais para a área de TIC N/L 
Estabelecer informações necessárias à transparência do sistema 
CFQ/CRQs 

N 

Criar o Pool de serviços compartilhados N 

 

OCTIC02 - Adequar estruturas tecnológicas dos CRQs 
Ação estruturante Necessidades identificadas Nacional (N) 

Local (L) 

Planejar estruturas de TIC necessária ao funcionamento dos CRQs/CFQ Diagnosticar, dimensionar e planejar a infraestrutura de TIC mínima 
para os CRQs, de acordo com o porte 

N/L 

Promover infraestrutura de software mínima para os CRQs/CFQ Regularizar situação das licenças de software das estações de 
trabalho 

L 

Contratar Solução de BackOffice N 
Promover infraestrutura de hardware mínima para os CRQs/CFQ Atualizar estações de trabalho de acordo com às necessidades dos 

CRQs 
L 

Contratar manutenção dos ativos de TIC L 
Contratar outsourcing de impressão L 
Adquirir computadores, nobreaks, tablets, projetores, celulares e 
outros ativos de TIC 

L 

Promover infraestrutura de rede mínima para os CRQs/CFQ Contratar cabeamento estruturado L 
Contratar links dedicados de internet L 
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OCTIC03 - Informatizar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs 
Ação estruturante Necessidades identificadas Nacional (N) 

Local (L) 

Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs Mapear e aprimorar processos de trabalho do sistema CFQ/CRQs N/L 
Contratar Solução de Gestão e Produtividade N 

Desenvolver/Contratar sistemas finalísticos nacionais para o sistema 
CFQ/CRQs 

Desenvolver sistema/módulo de gestão do registro profissional, 
com emissão digital da carteira profissional 

N 

Desenvolver sistema/módulo de gestão de fiscalizações e vistorias, 
com georreferenciamento 

N 

Desenvolver sistema/módulo de gestão de correições e ocorrências 
éticas 

N 

Desenvolver sistema/módulo de gestão de cursos de química N 
Desenvolver sistema/módulo de gestão de plenárias N 

Criar portal nacional de atendimento ao público do sistema CFQ/CRQs Criar portal web integrado para o sistema CFQ/CRQs  N 
Desenvolver sistema/módulo de gestão de atendimentos, com 
agendamento online 

N 

Desenvolver sistema/módulo de autoatendimento, consultas 
públicas, etc. 

N 

Desenvolver sistema/módulo para interações/serviços com os 
profissionais de química 

N 

Desenvolver sistema/módulo para interações/serviços com 
empresas 

N 

Desenvolver versão móvel para o portal de atendimento N 
Desenvolver portal da transparência do sistema CFQ/CRQs N 

 

OCTIC04 - Prover equipe técnica capacitada à gestão tecnológica do sistema 
Ação estuturante Necessidades identificadas Nacional (N) 

Local (L) 
Dimensionar equipe de TIC necessária para a operação do sistema 
CFQ/CRQs 

Diagnosticar, dimensionar e planejar a equipe de TIC mínima, do 
quadro e terceirizada, para os CRQs, de acordo com o porte 

N/L 

Contratar terceirização de mão de obra em TI L 
Promover a capacitação da equipe de TIC para a operação do sistema 
CFQ/CRQs 

Planejar e capacitar a equipe do sistema CFQ/CRQs nas ferramentas 
e soluções de TI 

N/L 

Planejar e capacitar a equipe de TIC nas ferramentas e soluções em 
uso pelo sistema 

N/L 
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10. Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC 
Fatores críticos são requisitos necessários para alcançar o sucesso na execução do PDTIC. 

A ausência de um ou vários desses requisitos, ou mesmo sua presença de forma precária, poderá 

gerar impacto na estratégia e, consequentemente, no negócio do CFQ. Ainda que esses fatores 

estejam diretamente relacionados com a realidade do CFQ, identificamos que os seguintes fatores 

críticos, com base na análise SWOT: 

● Implantar o Pool de serviços compartilhados; 

● Compor um quadro de competências de TIC com as especialidades necessárias para 

atender às ações e aos projetos definidos no PDTIC; 

● Difundir o modelo de governança de TIC para o CFQ; 

● Descrever o processo conceitual referente às necessidades de informação, antes de iniciar 

sua automação; 

● Implantar o comitê de governança e a câmara de gestão de TIC. 

● Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos 

projetos do PDTIC; 

● Implantar a estrutura organizacional de TIC proposta neste documento no CFQ; 

● Tornar o processo de implantação do PDTI um compromisso institucional do Conselho 

Diretor, dos gestores e dos funcionários do Sistema CFQ/CRQs; 

● Garantir a participação de funcionários da área de TI do CFQ em colegiados e fóruns 

decisórios do CFQ, naquilo que couber, visando consolidar o papel da TIC na gestão 

estratégica da entidade; 
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11. Glossário 
Acordo de Nível de Serviço (ANS) 

Define um acordo que deve ser necessariamente documentado, entre um prestador de serviço e o 

cliente/usuário, no qual se define o nível de qualidade da prestação do serviço, necessário para 

sustentar adequadamente as operações do negócio. 

Alta Administração 

O presidente e os diretores de organização do setor privado. No setor público, compõem a “Alta 

Administração” as principais autoridades dirigentes da organização. Como exemplos mais 

conhecidos, temos Ministros, Secretários de Estado, o Procurador-Geral da República, Secretários-

Gerais, Diretores-Gerais, Secretários-Executivos. 

ANS 

Acordo de Nível de Serviço. 

Balanced Scorecard 

É uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da 

Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em 1992. O principal objetivo do BSC é o 

alinhamento do planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa. 

BSC 

Balanced Scorecard. 

Catálogo de Serviços de TI 

É um catálogo com informações sobre todos os serviços de TI em produção, incluindo aqueles 

disponíveis para implantação.  

Confidencialidade 

Propriedade de que a informação não esteja disponível nem seja revelada a pessoas, entidades ou 

processos não autorizados, conforme definido pelo seu proprietário. 

Disponibilidade 

Propriedade de que a informação esteja acessível e pronta para ser utilizada por pessoas, 

processos ou entidades autorizadas, sempre que necessário, conforme definido pelo seu 

proprietário. 

Gestão de TIC 
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Conjunto de processos realizados pelas unidades provedoras de TI, visando ao planejamento e à 

realização das atividades necessárias ao provimento ou entrega de soluções e serviços de TI. 

Governança Corporativa 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC): "Governança Corporativa é o 

sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 

relacionamentos entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. 

As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando 

seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade."  

Governança de TI 

Para o Ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, “Governança de TI é o conjunto 

estruturado de políticas, normas, métodos e procedimentos destinados a permitir à alta 

administração e aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual e futura 

de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível aceitável de risco, eficiente 

utilização de recursos, apoio aos processos da organização e alinhamento estratégico com 

objetivos desta última. Seu objetivo, pois, é garantir que o uso da TI agregue valor ao negócio da 

organização.” (Voto do Ministro Relator – Acórdão 2.308/2010 – Plenário) 

Incidente 

Qualquer evento que não faz parte da operação padrão de um serviço e que causa, ou pode 

causar, uma interrupção do serviço ou uma redução da sua qualidade. 

Indicador  

Como será medido e acompanhado o sucesso do alcance de um objetivo.  

Mapa Estratégico 

É a representação gráfica da estratégia. Descreve a estratégia da empresa através de objetivos 

relacionados entre si e distribuídos em dimensões (perspectivas).  

Metas 

Valores esperados ou desejados em um marco temporário específico para um indicador 

estabelecido. 

Missão 

A missão corresponde à finalidade da existência de uma organização.  

Objetivo estratégico  
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O que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da organização.  

Planejamento Estratégico Institucional - PEI 

Processo gerencial para a formulação de objetivos e definição de planos de ação para o alcance 

dos objetivos, levando em conta as condições internas e externas à instituição e sua evolução 

esperada. 

Plano de ação  

Conjunto de iniciativas (programas ou projetos) necessário para o alcance dos objetivos.  

Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC 

Desdobramento da estratégia de tecnologia da informação em projetos de curto e médio prazo, 

nos níveis tático e operacional. 

Política 

Instruções claras e mensuráveis de direção e comportamento desejado que condicionem as 

decisões tomadas dentro de uma organização. 

Processos 

Conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. 

Programa 

Grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado, para a obtenção de benefícios 

e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. 

Projeto 

Esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. 

RACI 

Matriz de definição de responsabilidades. A sigla é o acrônimo de Responsável (Responsable), 

Aprovador (Accountable), Consultado (Consulted) e Informado (Informed). 

Service Level Agreement 

Acordo de Nível de Serviço. 

SLA 

Service Level Agreement. 
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SWOT 

A análise SWOT, do inglês Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities 

(Oportunidades) and Threats (Ameaças); dá origem a uma matriz, que é uma ferramenta utilizada 

para fazer análise de cenário, sendo usada para gestão e planejamento estratégico.  

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 

Engloba todos os recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar 

informações. 

Valores 

Os valores traduzem os princípios e compromissos que simbolizam os atos da maioria dos 

integrantes de uma instituição. 

Visão 

A visão descreve como a instituição deseja ser em um futuro determinado. 
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12.  Anexo I – Carta Diretriz para Governança e Gestão de TIC 
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13.  Anexo II – Questionário de Levantamento das necessidades de TIC 

Levantamento de Informações para Seminário de TIC - Sistema CFQ/CRQs 2018 
https://docs.google.com/forms/d/1eVxuXdCXcRxFZjT2SGBhmxzimfcuX8RafR4pnmuLZRo/
edit 1/7  
Levantamento de Informações para Seminário de TIC - Sistema CFQ/CRQs 2018 
O plano Diretor de TI, segundo definição da Instrução Normativa nº 4 de 2010, do Ministério 
do Planejamento, é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de 
informação de um órgão ou entidade para um determinado período. (IN/SLTI 04/2010, art. 
2º, XXII ). 
Esse instrumento permite o planejamento tático da área técnica, tornando transparente o 
alinhamento entre orçamento , planejamento estratégico e projetos, iniciativas e atividades 
da TIC a serem executados nos próximos anos. 
Para isso, o primeiro passo é conhecer quais são as necessidades de cada área de negócio 
e finalística da sua Regional, incluindo a própria área de TIC. O que eles precisam em termos 
de equipamentos, sistemas e soluções de tecnologia? 
Contamos com sua colaboração para utilizar esse questionário como guia ao levantar com 
suas áreas de negócio e finalísticas mas CONSOLIDAR e registrar SOMENTE UMA RESPOSTA 
por Regional neste formulário. 
Qualquer dúvida entre em contato com: CRISTIANO XAVIER, Gerente de TIC do CFQ, 
cristiano.ferreira@cfq.org.br. 
 
* Perguntas Obrigatórias 
 

Identificação 
 
1. Responsável pelo preenchimento * 
Informar o nome completo 
 
2. Email de contato * 
 
3. Escolha seu conselho: * 

• CFQ 
• CRQ I 
• CRQ II 
• CRQ III 
• CRQ IV 
• CRQ V 
• CRQ VI 
• CRQ VII 
• CRQ VIII 
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• CRQ IX 
• CRQ X 
• CRQ XI 
• CRQ XII 
• CRQ XIII 
• CRQ XIV 
• CRQ XV 
• CRQ XVI 
• CRQ XVII 
• CRQ XVIII 
• CRQ XIX 
• CRQ XX 
• CRQ XXI 

 
4. Departamento * 
 
 

O que há de bom na TIC? 
Nessa seção você deve informar, sob a ótica do sistema CFQ/CRQs quais são os principais 
pontos fortes da tecnologia da informação. 
 
5. Informe, com frases curtas e sucintas, os três principais fatores INTERNOS (ou seja, 
coisas que o Sistema poderia resolver sem depender de outros) que contribuem ou 
podem contribuir futuramente, de forma POSITIVA, no desempenho da área de TIC do 
Sistema CFQ/CRQs * 
Algumas perguntas para ajudar nas respostas (não é necessário responder todas ou 
somente essas, elas são exemplificativas): No que somos bons? Quais os recursos que 
temos à nossa disposição?Quais são as vantagens que os nossos funcionários desfrutam? 
Exemplos de respostas possíveis: "Comunicação e integração cada vez maior entre as 
Regionais", "Possibilidade de aumentar os investimentos na TIC", "Conhecer soluções de 
outras Regionais pode ajudar a resolver problemas internos com menor custo" etc. 
 
6. Informe, sob uma perspectiva EXTERNA ao Sistema CFQ/CRQs, os três principais 
fatores que influenciam ou poderiam influenciar de forma POSITIVA a TIC * 
Use frases curtas para resumir sua resposta. Perguntas para auxiliar neste item (não é 
necessário responder todas ou somente essas, elas são exemplificativas): A economia 
atual vai nos impactar positivamente? As soluções tecnológicas estão mais acessíveis? O 
Mercado oferece boas oportunidades de outsourcing de serviços? Quais mudanças 
regulamentares poderiam ajudar o sistema CFQ/CRQs? 

 
Principais dificuldades com a TIC 
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Nessa seção você deve informar, sob a ótica do seu usuário final e sob a ótica do sistema 
CFQ/CRQs quais são as principais dificuldades ou problemas enfrentados relacionados 
com tecnologia da informação 
 
7. Escolha os 03 principais problemas de tecnologia da informação conforme percepção 
dos usuários finais na sua regional: * 

• Manutenção de microcomputadores 
• Instalação/Aquisição de softwares 
• Equipamentos obsoletos (máquinas lentas, desatualizadas) 
• Pontos de acesso à Internet através de cabo insuficientes/inexistentes 
• Pontos de acesso à Internet sem fio (wi-fi)insuficientes/inexistentes 
• Lentidão no acesso à Internet 
• Suporte a serviços de informática 
• Serviços burocráticos não informatizados (preenchimento manual de formulários) 
• Serviço de impressão insuficiente/inexistente 
• Controle de acesso ao órgão não automatizado 
• Inexistência de sistema de segurança através de vídeo-monitoramento 
• Indisponibilidade de sistema de vídeoconferência 
• Página web da instituição desatualizada 
• Falta de pessoal na TIC para atender todas as demandas 
• Other: 

 
8. Informe, conforme a sua percepção como Gestor de TIC, quais os três principais 
problemas ou dificuldades da TIC do Sistema CFQ/CRQs, sob um ponto de vista INTERNO 
(ou seja, coisas que o Sistema poderia resolver sem depender de outros) * 
Algumas perguntas que podem te auxiliar a responder este item (não é necessário 
responder todas ou somente essas, elas são exemplificativas): Existe senso de unidade das 
TICs no Sistema CFQ/CRQ'? Existem lacunas de treinamento? Os gestores são engajados 
na busca de soluções para os problemas? O que dificulta a TIC ser melhor? Quais recursos 
nos faltam? O que podemos melhorar? Como é a visão interna (da alta administração) 
sobre a TIC?. Use frases curtas e simples como "Faltam recursos humanos na TIC", "Não há 
senso de unidade entre as Regionais e CFQ" ou "Equipe desmotivada"... 
 
9. Informe, conforme a sua percepção como Gestor de TIC, sob um ponto de vista 
EXTERNO, os três fatores que poderiam atrapalhar um processo de melhoria da 
governança e gestão de TIC do Sistema CFQ/CRQs * 
Para responder este item pense em situações que estão fora do controle da Regional ou 
do CFQ, como mudanças na legislação, acórdãos do TCU que possam impactar, mudanças 
no cenário político, variações cambiais, dentre outros. Use frases curtas e simples para 
resumir seu ponto de vista.  
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Projetos, soluções e aquisições 
Nesta seção você deve informar quais seriam as principais prioridades da TIC 
considerando o Sistema CFQ/CRQs como um todo e não somente a sua Regional. Não é 
preciso indicar, nesse momento, uma ordem entre elas. 
 
10. Escolha as 05 soluções (ou projetos) mais importantes para o Sistema CFQ/CRQs 
como um todo e não somente a sua Regional * 

• Soluções de Gestão de conteúdo dinâmico para os sites institucionais (CMS) 
• Solução de backoffice contemplando: Contabilidade, Centro de custo, Auditoria, 

Licitação, 
• Compras, Contratos, Patrimônio, Almoxarifado e Portal de Transparência. 
• Solução de gestão e produtividade contemplando: Gestão de conteúdo 

corporativo (ECM) com peticionamento e protocolo eletrônico, Gestão de (BPM), 
Gestão de projetos, Gestão de demandas, Gestão do desempenho corporativo e 
estratégia com mapa estratégico e indicadores, solução de Governança, Riscos e 
Compliance (GRC), Painéis de desempenho (dashboard) e informações analíticas 
para avaliação do desempenho e tomada de decisões. 

• Solução de Gestão de Pessoas (HCM) contemplando: Gestão do ponto, 
Planejamento e 

• Administração de Pessoal, Avaliação de Desempenho, Treinamento e 
Desenvolvimento, 

• Pesquisa de Clima Organizacional, Saúde e Segurança. 
• Solução de segurança de dados para datacenter e usuário final baseada em 

auditoria e antivírus 
• Solução de sistema jurídico contemplando: gestão de processos com integração 

com sistema push, cálculos trabalhistas, controle de escritórios subcontratados, 
workflow para atividades jurídicas. 

• Solução de sistemas finalísticos composto de Cadastro, Financeiro, Dívida Ativa, 
• Fiscalização, ART com possibilidade de desenvolvimento das especificidades para o 

CFQ/CRQ 
• Carteira de Identidade do Químico (física em cartão e digital por aplicativo) 
• Sistema de Informação Geográfica para espacialização das informações para 

auxiliar na tomada de decisões e no gerenciamento da fiscalização 
• Solução de Big Data baseado nos cadastros de CPF e CNPJ 
• Soluções de machine learnig, RPA e RDA 
• Soluções de CRM para contact center com chatbot 
• Vídeoconferência 
• Hospedagem em datacenter em nuvem 
• E-mail corporativo em nuvem 
• Other: 
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11. Crie e envie uma planilha para informar quais são os novos projetos, atividades e/ou 
serviços que SUA REGIONAL pretende “criar/fornecer/executar” em 2019 e suas 
necessidades ou dependências da TIC. BAIXE UM MODELO AQUI: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CNo1j65iooxmGk3vGvbQCjEfCrJeQHYz? 
usp=sharing * 
Somente um arquivo por regional. A planilha deve conter as seguintes colunas: NOME, 
DESCRIÇÃO, CLIENTE, Relacionados ou dependem da área de TI?, Sistemas e 
Equipamentos de TI atendem às necessidades?, Recursos de TI necessários 
 

 
Levantamento de uso da TIC pelas áreas meio e fim 
 
12. Quais são suas necessidades de capacitação em tecnologia da informação  (escolha 
as 3 principais) * 

• Excel (Básico, Intermediário ou Avançado) 
• Word (Básico, Intermediário ou Avançado) 
• Powerpoint (Básico, Intermediário ou Avançado) 
• LibreOffice 
• Utilização de armazenamento em nuvem (ex. DropBox, Google Drive) 
• Ferramentas ou linguagens de Desenvolvimento de Sistemas 
• Webdesign 
• Ferramentas de Design (Photoshop, Illustrator, etc) 
• Gestão de Projetos 
• Gestão de Processos 
• Gestão de TIC (COBIT, ITIL, etc) 
• Other: 

 
13. Crie e envie uma planilha para informar os sistemas de informação utilizados na sua 
Regional por departamento. BAIXE UM MODELO AQUI: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CNo1j65iooxmGk3vGvbQCjEfCrJeQHYz? 
usp=sharing * 
Somente um arquivo por regional. A planilha deve conter as seguintes colunas: NOME DO 
SISTEMA, DESCRIÇÃO, Atende satisfatoriamente?, Existe Relacionamento com outro 
sistema?, A troca de dados é automática?, O nível de segurança e confiabilidade é 
adequado? Files submitted: 
 
14. Crie e envie uma planilha para informar os pacotes de aplicativos de software 
(antivírus, editores de texto, planilhas eletrônicas, sistemas operacionais, programas 
especializados etc.) utilizados na sua Regional e se são suficientes para o desempenho 
das atividades das áreas meio e fim. BAIXE UM MODELO AQUI: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CNo1j65iooxmGk3vGvbQCjEfCrJeQHYz? 
usp=sharing * 
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Somente um arquivo por regional. A planilha deve conter as seguintes colunas: NOME DO 
APLICATIVO, DESCRIÇÃO, JUSTIFICATIVA, QTD LICENÇAS ATUAL, (SE FOR ASSINATURA 
INFORMAR QUANDO VENCE), QTD LICENÇAS IDEAL 
Files submitted: 
 
15. Crie e envie uma planilha para informar os ativos de TIC (microcomputador, 
impressora, scanner, multifuncional, servidor, switch, firewall, etc) utilizados na sua 
Regional e se são suficientes para o desempenho das atividades das áreas meio e fim. 
BAIXE UM MODELO AQUI: 
https://drive.google.com/drive/folders/1CNo1j65iooxmGk3vGvbQCjEfCrJeQHYz? 
usp=sharing * 
Somente um arquivo por regional. A planilha deve conter as seguintes colunas: NOME DO 
APLICATIVO, DESCRIÇÃO, JUSTIFICATIVA, QTD LICENÇAS ATUAL, (SE FOR ASSINATURA 
INFORMAR QUANDO VENCE), QTD LICENÇAS IDEAL 
 

Impactos 
 
16. Caso as necessidades de TI da sua regional não sejam atendidas, informe quais os 
possíveis riscos e/ou problemas para o desempenho e entrega dos resultados de 
negócio 
 

17. Caso entenda necessário, faça outras considerações não previstas neste 

questionário. 
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14.  Anexo III – Inventários do CFQ 
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15. Anexo IV – Modelo para proposição de projetos/ plano de ação 

 


