
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO 

DISTRITO FEDERAL – SECOM 

 

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PDTI) 

2018 a 2019 
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Governador do Distrito Federal 

RODRIGO ROLLEMBERG 

 

Secretário de Comunicação do Distrito Federal 

PAULO CEZAR CASTANHEIRO COELHO 

 

Secretário Adjunto de Comunicação do Distrito Federal 

GABRIEL GARCIA 

 

Subsecretário de Administração Geral SECOM 

PAULO PEREIRA DOS SANTOS 

 

Coordenador de Administrativo SECOM 

MANOEL ALVES VIANA 

 

Diretor de Tecnologia da Informação SECOM 

SAMUEL SOUSA ALBUQUERQUE 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SECOM 

Criado pela Portaria nº 11 de 25 de julho de 2017 

DODF nº 142 de 26 de julho de 2017 

 

 Gabriel Garcia, Secretário Adjunto da SECOM; 

 Paulo Pereira dos Santos, Subsecretário de Administração Geral da SECOM; 

 Samuel Sousa Albuquerque, Diretor de Tecnologia da Informação da SECOM; 

 Eden Agnel da Silva Albuquerque, Assessor Especial da Subsecretaria de Administração 

Geral da SECOM; 

 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PDTI 

Criada pela Portaria nº 10 de 20 de julho de 2017 

DODF nº 139 de 21 de julho de 2017 

 

 Samuel Sousa Albuquerque  

 Cristian Ribeiro Araújo 

 Elivânia da Silva Milhomem Curado 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Versão Descrição Autor 

09/05/2018 2.0 Versão Final Samuel Sousa 

09/05/2018 2.0 Versão Final Cristian Ribeiro 

09/05/2018 2.0 Versão Final Vânia da Silva 

 



5 

 

SUMÁRIO 

 

1.      INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 7 

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES ................................................................................ 11 

3. METODOLOGIA APLICADA ................................................................................ 12 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ...................................................................... 12 

5. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ................................................................................ 13 

6. ORGANIZAÇÃO DA TI ......................................................................................... 13 

7. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR .................................................................. 13 

8. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC ............................................................. 14 

MISSÃO .......................................................................................................................... 14 

VISÃO ............................................................................................................................. 14 

VALORES ...................................................................................................................... 14 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS...................................................................................... 14 

ANÁLISE SWOT ............................................................................................................ 15 

9. ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO ............................ 15 

10. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ..................................................................... 16 

11. PLANO DE AÇÕES DE TIC ................................................................................. 16 

12. PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS ................................................................... 20 

13. PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ......................................................... 20 

14. PLANO DE GESTÃO DE RISCOS ....................................................................... 21 

15. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TI .................................................................. 28 

16. PROCESSO DE REVISÃO DO PDTI ................................................................... 28 



6 

 

17. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTI ................................. 28 

18. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ................................................................... 29 

19. RECURSOS NECESSÁRIOS ............................................................................... 43 

20.    REFERÊNCIAS.....................................................................................................44 

21.    ANEXOS................................................................................................................44 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
COORDENADORIA DE ADMINISTRATIVA 
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento tem por objetivo apresentar as prioridades na área de Tecnologia de 

Informação alinhadas às Necessidades nessa área, bem como na área de Comunicação, no âmbito da 

SECOM para o período 2018-2019. 

Este Plano estabelece uma sequência de ações e metas, como forma de atender aos objetivos 

estabelecidos no Planejamento Estratégico da SECOM. Além disso, deve ser visto igualmente como 

ferramenta de orientação para a SECOM como um todo e, particularmente, a Diretoria de Tecnologia 

da Informação na execução de seus objetivos estratégicos e na alocação de recursos necessários para 

o sucesso da missão institucional. 

A abrangência deste PDTI estende-se a todas as unidades da SECOM. 

O horizonte temporal deste PDTI alcança os anos de 2018 a 2019. 

O presente PDTI deverá ser revisto uma vez a cada ano ou por determinação do Comitê Gestor 

de Tecnologia da Informação.  

1. Introdução 

O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI apresenta as linhas estratégicas 

da TI da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM, no âmbito do Governo 

do Distrito Federal (GDF), para os exercícios 2018/2019, em cumprimento ao Decreto nº 38.116, de 

06 de abril de 2017. 

Contextualização da infraestrutura e dos recursos disponíveis; 

Descrição das atividades de suporte técnico e apoio à infraestrutura de TI; 

Planejamento dos produtos e serviços que serão fornecidos pela Diretoria de TI a outras 

unidades da SECOM. Os prazos e cronogramas desses projetos estão descritos no Plano de Ação 

SECOM-TI; 

Exposição das necessidades de capacitação de pessoal, a ser suprida com a realização de 

treinamentos e cursos específicos; 
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Estimativa dos recursos humanos, orçamentários e financeiros para cumprimento dos 

projetos e atividades descritos no presente Plano. 

1.1 Contextualização 

 

As ações relativas à Secretaria de Estado de Comunicação visam propiciar o atendimento 

mediante o acesso da população a informações sobre atos, fatos, obras e programas dos órgãos 

governamentais, suas metas e resultados; dando amplo conhecimento à sociedade das políticas 

públicas do Poder Executivo, divulgando os direitos do cidadão e serviços colocados à sua 

disposição; estimulando a participação da sociedade no debate e na formulação de políticas 

públicas; disseminando informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes segmentos 

sociais e promovendo o Distrito Federal. 

A Comunicação Institucional, no âmbito de campanhas de utilidade pública, deve executar 

ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou 

segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim 

de melhorar a sua qualidade de vida. 

Para atender a essas necessidades, foi criada em 06 de abril de 2017 a Secretaria de Estado de 

Comunicação do Distrito Federal – SECOM, por meio do Decreto 38.116, tendo como sede o Palácio 

do Buriti no endereço: Praça do Buriti, Térreo – Sala T-32, CEP: 70075-900 - Brasília-DF. 

Cabe à SECOM, a competência legal para a gestão orçamentária dos valores destacados 

anualmente para as ações de Comunicação do Distrito Federal e as seguintes atribuições: 
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 Coordenação de ações relacionadas ao patrocínio de eventos realizados no âmbito 

do Distrito Federal; 

 Elaboração e gestão da unidade de conteúdo e identidade visual da propaganda 

institucional do GDF; 

 

 Estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, 

intermediação e supervisão da execução externa e distribuição de publicidade aos veículos e 

demais meios de divulgação; 

 Atendimento aos 89 Órgãos da Administração Direta e Indireta no desenvolvimento 

de todo o processo do material publicitário; 

 Gestão com transparência de todos os processos de veiculação e produção 

publicitária (Lei nº 12.232 – 29/04/2010), significando a gestão e controle de 

aproximadamente 280 processos de publicidade por ano. 

1.1.1 Arquitetura atual 

 

A SECOM atualmente é dependente da arquitetura tecnológica e de infraestrutura de 

rede vinculadas a Casa Militar, a qual é gerida pelos servidores da respectiva casa. A 

arquitetura é mista quanto à utilização de softwares livres e proprietários. Os arquivos gerados 

diariamente são armazenados nas estações de trabalho e em pastas criadas na Rede GDFNET, onde 

se faz backup. 

 

Esta Secretaria de Estado de Comunicação não possui intranet ou extranet.  

Não existe sistema de gestão de informação, a maior parte dos dados é tratada em planilhas de 

Excel para constituição de relatórios gerenciais e administrativos, os quais se mostram antiquados por 

sua natureza manual. 

 

Atualmente a gestão de TI da SECOM é desenvolvida com a utilização do seguinte 

quantitativo: 

 

189 Microcomputadores do tipo Desktop, em quase sua totalidade, ultrapassados; 

 

 

1.1.2. Governança de TI 

 

Governança de TI é a estrutura composta por processos inter-relacionados, por meio da qual 
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as organizações dirigem e controlam a gestão da informação, o suporte e as tecnologias a ela 

associadas, assegurando a máxima agregação de valor aos objetivos de negócio e o adequado 

balanceamento entre risco e retorno sobre os investimentos. 

 

Desta forma, a SECOM tem como uma das principais metas, para o biênio 2018/2019, a 

implementação de políticas e procedimentos objetivando a estruturação da sua área de TI, 

alinhando a melhoria de seus processos internos bem como a utilização de ferramentas 

tecnológicas necessárias ao seu regular funcionamento. Entre essas iniciativas está a capacitação dos 

seus servidores para posterior desenvolvimento e aplicação da Governança de TI, seguindo as 

orientações do Governo do Distrito Federal. 

 

1.1.3.  Estratégias de alocação de mão-de-obra 

 

Especificamente no âmbito da Diretoria de Tecnologia da Informação, as atividades de 

Coordenação do Desenvolvimento de Sistemas, Planejamento, Controle de Qualidade, 

Homologação de Soluções e Gestão de Contratos devem ser exercidas pela DITI – Diretoria de 

Tecnologia da Informação da SECOM. 

De outro modo, sempre que possível, as atividades de Levantamento de Requisitos, Análise e 

Design, Codificação e Testes serão terceirizadas. 

Sempre que possível, as atividades de Help Desk, Suporte de 1º e 3º nível serão terceirizadas. 

1.2. Estrutura do PDTI 

Este documento tem seu conteúdo distribuído da seguinte maneira: 

1.2.1. Apresentação de projetos – a seção traz os planejamentos da SECOM para os 

exercícios de 2018 a 2019, dividida nas seguintes subseções: 

Iniciativas Relacionadas à Governança de TI – Contempla as iniciativas para 

implementação dos processos e atividades com vistas à implantação da Governança de TI. São 

apresentados tópicos de introdução, estado atual, e ações propostas. 

 

Projetos da Área de Infraestrutura Tecnológica – engloba a introdução, estado atual, e 

ações propostas para os projetos.  

 

Projetos da Área de Sistemas e Informação – engloba a introdução, estado atual, e ações 

propostas para os projetos. 
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1.2.2. Recursos Necessários – Esta seção está dividida nas seguintes subseções: 

Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos – Relaciona os programas de 

atualização / desenvolvimento profissional dos servidores da SECOM, necessários à consecução 

do PDTI. 

Quadro de Necessidade de Recursos Humanos – Apresenta o quantitativo de 

servidores necessários para a realização dos projetos e atividades previstos neste PDTI. 

Recursos Orçamentários e Financeiros Estimados – Apresenta estimativa dos recursos 

necessários à realização das proposições do PDTI. 

 

1.2.3. Referências – Esta seção lista as informações sobre as referências usadas no 

presente documento. 

2. Termos e Abreviações 

CGTIC Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

SECOM Secretaria de Comunicação do Distrito Federal 

COBIT Control Objectives for Information and related Technology. Guia de boas práticas, dirigido à gestão de TI. 

DINF Diretoria de Informática da Casa Militar 

EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do GDF 

GDF Governo do Distrito Federal 

GUT Gravidade, Urgência, Tendência. Características valoradas na priorização das Ações Estratégicas 

ITIL Information Technology Infrastructure Library -  boas práticas para infraestrutura, operação e gerenciamento de TI 

OETIC Objetivo Estratégico de Tecnologia da Informação 

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

PE Plano Estratégico 

PHP  Hypertext Preprocessor -  linguagem interpretada livre para desenvolvimento de aplicações Web 

PMBOK Project Management Body of Knowledge - Práticas para projetos e base do conhecimento 

PoSIC Política de Segurança da Informação e Comunicação 

SEI Sistema Eletrônico de Informações. Sistema de gestão eletrônica de documentos. 

SISP Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação 

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

SUSIC Subchefia de Segurança da Informação e Comunicação da Casa Militar 

SWOT Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) 

TCU Tribunal de Contas da União 

TI Tecnologia da Informação 

TIC Tecnologia da Informação e Comunicação 

WEB Rede mundial de computadores (Internet) 
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3. Metodologia Aplicada 

Foi adotado como metodologia para a redação do PDTI o “Modelo de Referência de Plano 

Diretor de Tecnologia da Informação da Casa Militar”. 

Em resumo, os trabalhos iniciaram-se com entrevistas e análise dos Documentos de 

Referência, tais como o Planejamento Estratégico, Estratégias Gerais de TI (EGTI), etc. A partir daí 

foram feitos levantamentos de necessidades de TI para atender aos objetivos estratégicos e demais 

direcionamentos encontrados nos documentos de referência. Destas necessidades derivam-se metas 

e ações para implementar cada uma das metas identificadas (Plano de Metas e Ações).  

O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP – foi instituído 

pelo Decreto nº 1.048 de 21 de janeiro de 1994. Este decreto foi revogado pelo Decreto nº 7.579 de 

11 de novembro de 2011, o qual está em vigor atualmente. O SISP organiza o planejamento, a 

coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de Tecnologia da 

Informação dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

4. Documentos de Referência 

A orientação do processo de elaboração do PDTI levou em conta as diretrizes, padrões, normas 

e orientações do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, bem como modelos e normas de 

gestão de TIC: 

• Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI do Distrito Federal, publicada por meio 

do Dec. 36.309, de 26 de agosto de 2016; 

• Instrução Normativa No. 4, de 19 de maio de 2008 que dispõe sobre o processo de 

contratação de serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, recepcionada pelo Dec. 34.637/2013; 

• Acordão TCU Número 1330/2008; 

• Decreto 36.309/2015, que cria o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação 

- CGTIC GDF; 

• Portaria SECOM Nº 139, de 21 de julho de 2017, que cria o CGTIC-SECOM; 

• Processo de Elaboração de PDTI e Modelo de Referência de PDTI do SISP; 

• Control Objectives for Information and related Technology - COBIT versão 4.1; 

• Information Technology Infrastructure Library. - ITIL versão 3. 
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5. Princípios e Diretrizes 

O trabalho de elaboração deste Plano baseia-se nos princípios da Administração Pública, a 

saber: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Também se busca no 

planejamento, conforme dispõem instrumentos legais e normativos e nas melhores práticas de 

governança pública, a eficiência das ações de TIC. 

6. Organização da TI 

6.1 – Diretoria de Tecnologia da Informação da SECOM 

6.2 – Assessoria de Tecnologia da Informação da SECOM 

 

 

7.Resultado PDTI anterior: 

Não houve PDTI anteriormente para avaliar os resultados tendo em vista a criação recente da 

Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal. 

8.Referencial Estratégico de TIC 

Missão 

Assegurar soluções tecnológicas, alinhadas as áreas fins da SECOM, contribuindo para o 

cumprimento de sua missão institucional. 

Diretoria de 

Tecnologia da 

Informação SECOM 

Assessor Tecnologia 

da Informação SECOM 

A nomear 

 

Assessor Especial 

Tecnologia da 

Informação SECOM 

Assessor Tecnologia 

da Informação SECOM 

A nomear 
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Visão 

Ser reconhecida, pela SECOM e Governadoria, pelo provimento de soluções tecnológicas com 

rapidez, confiabilidade e segurança, de forma eficiente e inovadora. 

Valores 

Os valores da unidade de tecnologia da SECOM são compartilhados do planejamento 

estratégico dela, quais sejam: 

 

 Compromisso; 

 Comprometimento; 

 Dignidade; 

 Ética; 

 Honestidade; 

 Lealdade; 

 Respeito; 

 Responsabilidade; 

 Transparência. 

 

Objetivos Estratégicos 

Os Objetivos Estratégicos de TIC foram definidos levando-se em conta o Planejamento 

Estratégico da SECOM. Também se buscou as orientações definidas nos seguintes documentos: 

• Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI do Distrito Federal, publicado por meio 

do Dec. 36.309, de 26 de agosto de 2016 (EGTI); 

• Instrução Normativa MP/SLTI Nº04, de 12 de novembro de 2010 (IN-04); 

• Relatório de Auditoria publicado no Acórdão TCU 1330/2008 (TCU); 

• COBIT 4.1; e 

• ITIL v3. 

Conforme tabela a seguir, os Objetivos Estratégicos de TIC visam contribuir para a satisfação 

das necessidades das unidades da SECOM e servem de orientação para o plano de ações. 

Objetivo Descrição Alinhamento 

OETI-1 Consolidar o funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia 
da Informação; 

EGTI/TCU 

OETI-2 Aprimorar a gestão de TI, priorizando a atuação dos 
servidores da SECOM em atividades de gestão; 

EGTI/IN-04 

OETI-3 Aprimorar e divulgar o Carta/Portfólio de Serviços de TI; EGTI 

OETI-4 Aprimorar a gestão do ciclo de vida dos sistemas de EGTI/TCU/COBIT 
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informação; 

OETI-5 Fornecer serviços e aplicativos multiplataforma, priorizando 
soluções, programas e serviços baseados em software livre; 

EGTI/IN-04 

OETI-6 Prover e modernizar a infraestrutura de TI; COBIT/ITIL 

OETI-7 Definir e implantar processos de Gestão de TI; COBIT/ITIL 

OETI-8 Garantir a disponibilidade das informações por meios 
eletrônicos; 

COBIT/ITIL 

OETI-9 Promover a segurança da informação; EGTI/COBIT/ITIL 

OETI-10 Garantir quantitativo permanente da equipe, em harmonia 
com a demanda de projetos e serviços da SECOM; 

EGTI/TCU 

OETI-11 Investir na capacitação dos servidores da SECOM; EGTI 

OETI-12 Apoiar a Gestão Estratégica, Administrativa e Operacional da 
SECOM pelo uso da TI. 

PE-SECOM 

 

8. Alinhamento com a Estratégia da Organização 

Para cumprir com efetividade as suas atribuições da SECOM, que possuem relação direta com 

a Tecnologia da Informação, foram prescritas estratégias relacionadas diretamente com recursos de 

TI, a saber: 

 Viabilizar a otimização de recursos públicos; 

 Ampliar a capacidade de atendimento das demandas; 

 Otimizar a gestão da infraestrutura, proteção da informação e da logística; 

 Minimizar o custo financeiro das atividades administrativas e operacionais (sempre 

que possível); 

 Alcançar a excelência nos métodos e ações de segurança institucional; 

 Aprimorar continuamente a segurança de informações e a inteligência de Estado; 

 Garantir o efetivo controle e sigilo das informações financeiras, políticas e de 

segurança no âmbito da SECOM; 

 Buscar e Implementar novas tecnologias de segurança institucional 

9. Inventário de Necessidades 

Foi realizada pesquisa nos diversos setores da SECOM, onde foram questionadas as 

necessidades de Informação e de Tecnologia da Informação, tendo como resultado a planilha abaixo.  

A lista apresenta as necessidades inventariadas classificadas como ações de TI, cuja execução 

reflete favoravelmente ao atingimento dos objetivos.  

ID Descrição da Necessidade de TI 

1 Melhora no manejo e acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

2 Renovação do parque computacional. 
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3 Capacitação em Desenvolvimento de Sistemas 

4 Aquisição de Equipamentos de análise, diagnóstico, manutenção e teste de rede  

5 Contratação de serviço de outsourcing para 15 impressoras monocromáticas. 

6 Aquisição de 10 (dez) impressoras multifuncionais coloridas. 

7 Aquisição de 35 (trinta e cinco) pen-drives de 32GB. 

8 Aquisição de 17 (dezessete) Notebooks 

9 Aquisição de 165 (cento e sessenta e cinco) licenças do Pacote Office 

10 Capacitação em Pacote Office. 

11 Capacitação em Microsoft Power BI. 

12 Contratação de serviço de especializado em análise estratégica em ambiente digital 

13 Aquisição de 3 (três) licenças Office Project. 

14 Aquisição de 35 (trinta e cinco) licenças adobe creative cloud. 

15 Capacitação em Excel, Wordpress, SEI, SIGGO e SIGRH. 

16 Aquisição de 30 (trinta) HD’s externos de 3 TB. 

17 Aquisição de 140 (cento e quarenta) Computadores. 

18 Aquisição de 5 (cinco) modens 4G. 

19 Aquisição de 30 (trinta) jogos de pilhas recarregáveis AA 

20 Aquisição de 10 (dez) cartões de memória (SD 32 GB Class 10). 

21 Aquisição de 10 (dez) Leitores de cartão (CF, SD, MicroSD). 

22 Aquisição de 4 (quatro) monitores Plano Panel (flat painel monitor) 

23 Aquisição de 05 (cinco) scanners de mesa 

24 
Contratação de serviço de especializado em busca de conteúdos no sistema que gerencia o 
banco de demandas e respostas 

 

10. Plano de Ações de TI 

O Plano de Ações de TI consiste no mapeamento entre objetivos estratégicos de TI e as 

atividades necessárias para alcançá-los. Dessa forma, o objetivo principal das ações definidas é 

alcançar ou superar as metas, contribuindo direta ou indiretamente para o alcance dos objetivos 

estratégicos da SECOM, sejam eles relacionados à área fim ou às áreas meio. 

A tabela de ações abaixo apresenta uma descrição breve de cada ação prevista, derivada do 

inventário de necessidades, julgadas importantes para a consecução dos objetivos. Essas ações estão 

classificadas por prioridade, a qual foi definida com base nas necessidades atuais da SECOM. Isso 

significa que, com a revisão do PDTI, essa prioridade pode ser alterada. 

Critérios de Priorização 

Para a priorização das necessidades foi utilizada a Matriz de Priorização denominada GUT. Essa 

técnica analisa a gravidade ou impacto que as necessidades produzem quando são atendidas ou não, 

além de considerar a urgência no atendimento e a tendência de agravamento do problema ou de 

perda da oportunidade enquanto a necessidade não for atendida. 

 

Característica Significado 

Gravidade Impacto do problema sobre coisas, pessoas, resultados, processos ou 
organizações e efeitos que surgirão a longo prazo se o problema não for 
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resolvido 

Urgência Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema 

Tendência 
Potencial de crescimento do problema, avaliação da tendência de crescimento, 
redução ou desaparecimento do problema 

 

Cada ação analisada foi valorada de 1 a 5 em cada uma das características (Gravidade, 

Urgência e Tendência), de acordo com as tabelas a seguir: 

 

 

Pontuação Gravidade Urgência Tendência 

5 
Extremamente 
grave 

É necessária uma ação 
imediata  

Se nada for feito, a situação vai 
piorar rapidamente 

4 Muito grave Com alguma urgência 
A situação vai piorar em pouco 
tempo 

3 Grave O mais cedo possível 
A situação vai piorar a médio 
prazo 

2 Pouco grave Pode esperar um pouco 
A situação vai piorar a longo 
prazo 

1 Sem gravidade 
Nenhuma urgência foi 
identificada 

A situação não vai piorar e pode 
até melhorar 
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ID 
Tipo da 

Necessidade 
Descrição da Necessidade de TI Áreas Demandantes 

Priorização 
Crit. 

01 

Crit. 

02 

Crit. 

03 
Priori. 

1 Serviço Melhora no manejo e acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) TODA A SECOM 2 2 1 12 

2 
Infraestrutura 
de TIC 

Renovação do parque computacional TODA A SECOM 4 4 4 12 

3 
Infraestrutura 

de TIC 
Aquisição de 10 (dez) scanners de produção (SEI) TODA A SECOM 4 4 3 11 

4 
Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de 10 (dez) Máquinas fotográficas digitais Full HD profissionais com 
Tripé 

AGÊNCIA BRASÍLIA  4 4 3 10 

5 
Infraestrutura 
de TIC 

Filmadora de alta resolução HD com memória interna de 32 Gb SCD 4 3 2 8 

6 
Infraestrutura 
de TIC 

2 monitores TV integrados aos sistemas 50 pol (Video Wall) DITI 4 3 2 8 

7 Pessoal Capacitação em Desenvolvimento de Sistemas DITI 3 2 3 8 

8 Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de 200 (duzentos) monitores auxiliares de apoio a estação de trabalho TODA A SECOM 3 3 2 8 

9 Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de 20 (vinte) HD´s externos de 3TB. TODA A SECOM 3 2 2 7 

10 Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de Equipamentos de Análise, Diagnóstico e teste de rede  DITI 3 2 2 7 

11 Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de 05 (cinco) impressoras multifuncionais coloridas GAB\AJL\SUAG\SUBPUP  3 2 2 7 

12 Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de 20 (vinte) pen-drives de 32GB. TODA A SECOM 3 2 2 7 

13 Infraestrutura 
de TIC 

Aquisição de placas de rede sem fio. DITI 1 1 3 5 
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11. Plano de Gestão de Pessoas 

O Plano de Gestão de Pessoas tem a finalidade de definir, em alinhamento aos objetivos 

estratégicos e ações do PDTI, as necessidades da SECOM referentes aos recursos humanos e 

capacitação nas diversas áreas de TI. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação é responsável pelo planejamento, desenvolvimento 

de soluções, infraestrutura e suporte técnico na área de TI. 

No entanto, a defasagem de aprendizado em novas soluções tem se constituído em fator 

limitador à sua capacidade de resposta às demandas requeridas. Portanto, é necessária a capacitação 

continuada da equipe técnica, buscando o desenvolvimento e acompanhamento das evoluções 

constantes da tecnologia. 

Cenário Atual do Pessoal de TI 

A Diretoria de Tecnologia da Informação conta com 2 (dois) servidores atuando nas diversas 

áreas de TI, conforme tabela abaixo  

11.1. Diretoria de 
Tecnologia da Informação  

(DITI) 

DIRETOR DE TI SAMUEL SOUSA ALBUQUERQUE 

ASSESSOR DA DIRETORIA DE TI CRISTIAN RIBEIRO ARAÚJO 
 

 

12. Plano de Investimentos e Custeio 

O quadro abaixo exibe as necessidades de investimento em TI para os exercícios de 

2018/2019, levando-se em conta o inventário de necessidades, aliado aos objetivos estratégicos. 

Desta forma, o investimento previsto no Plano Atual, caso seja efetivado, refletirá em uma 

diminuição futura de custos, visto que muitas das ações se referem a soluções que tem vida útil que 

transcende o horizonte temporal deste Plano. 

 

Plano de Investimentos e Custeio 
EXERCÍCIO 2018 

INVESTIMENTO 

Ação Descritivo da ação Objeto Valor total 

1 Infraestrutura de TI 
Aquisição de microcomputadores para atualizar o parque 
computacional da SECOM. 

R$ 600.000,00 

2 Infraestrutura de TI Aquisição de Licenças Office Professional. R$ 95.000,00 

3 Infraestrutura de TI Aquisição de Licenças Adobe Creative Cloud R$ 60.000,00 

4 Infraestrutura de TI 
Aquisição de 10 (dez) Máquinas fotográficas digitais Full HD 
profissionais com Tripé 

R$ 20.000,00 

5 Infraestrutura de TI 
Contratação de Solução de Segurança em Tecnologia da 
Informação (Antivírus) 

R$ 100.000,00 

6 Infraestrutura de TI Aquisição de 15 (quinze) HD´s externos de 3TB R$ 11.250,00 

http://intranet.casamilitar.df.gov.br/seg/CargoFuncaoConsulta.asp?org_norestricao=102&org_cod=905
http://intranet.casamilitar.df.gov.br/seg/CargoFuncaoConsulta.asp?org_norestricao=102&org_cod=905
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7 Infraestrutura de TI Insumos de TI (cabos, conectores, testes, etc.) R$ 2.000,00 

8 Infraestrutura de TI Aquisição de 05 (cinco) Notebooks i7  R$ 75.000,00 

TOTAL     R$963.250,00 

CUSTEIO 

  Descritivo da ação Objeto Valor total 

9 Serviço Serviço de Impressão R$ 55.000,00 

10 Serviço 
Contratação de serviço de especializado em análise 
estratégica em ambiente digital para monitoramento 

R$ 360.000,00 

11 Serviço Contratação de manutenção em infraestrutura de redes R$ 30.000,00 

12 Pessoal Capacitação em Segurança da Informação e monitoramento. R$ 45.000,00 

13 Serviço 
Capacitação em credenciamento de segurança para 
tratamento de informação classificada 

R$ 0,00 

14 Serviço Capacitação em Excel avançado R$ 0,00 

TOTAL     R$490.000,00 

  

 

EXERCÍCIO 2019 

INVESTIMENTO 

Ação Descritivo da ação Objeto Valor total 

15 Infraestrutura de TI 
Filmadora de alta resolução HD com memória interna de 32 
Gb 

R$ 5.000,00 

16 Infraestrutura de TI 
Aquisição de 200 (duzentos) monitores auxiliares de apoio a 
estação de trabalho 

R$ 14.000,00 

17 Infraestrutura de TI Aquisição de 10 (dez) HD´s externos de 3TB. R$ 7.500,00 

18 Infraestrutura de TI Aquisição de 05 (cinco) impressoras multifuncionais coloridas R$ 15.000,00 

19 Infraestrutura de TI Aquisição de 20 (vinte) pen-drives de 32GB. R$ 640,00 

20 Infraestrutura de TI Aquisição de placas de rede sem fio. R$ 900,00 

21 Infraestrutura de TI Aquisição de 10 (dez) scanners de produção (SEI) R$ 40.000,00 

TOTAL     R$83.040,00 

CUSTEIO 

22 Serviço Contratação de manutenção em infraestrutura de redes R$ 60.000,00 

23 Serviço 
Implementação modelo de avaliação de investimentos em TI 
(ROI/TCO). 

R$ 0,00 

24 Serviço Serviço de Impressão R$ 55.000,00 

25 Pessoal Capacitação em Desenvolvimento de Sistemas R$ 22.000,00 

TOTAL     R$137.000,00 

 

13. Plano de Gestão de Riscos 

Riscos são eventos ou condições incertas que, quando ocorrem, causam um efeito positivo ou 

negativo sobre, pelo menos, um objetivo dos planos do PDTI. 

O Plano de Gestão de Riscos identifica, para as ações planejadas, os principais riscos que 

podem resultar em prejuízo total ou parcial dessas ações, impactando no alcance das metas.  
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Também apresenta os riscos reais, relevantes e prováveis e estabelece medidas de prevenção 

e de contingência. 

Em cada risco identificado é analisada a probabilidade e impacto de ocorrência, aplicando-se 

uma escala com 5 níveis de classificação: muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. 

Após a classificação, o planejamento aponta respostas aos riscos, estabelecendo as medidas 

de contingência e os responsáveis por seu tratamento. 

A análise realizada neste plano tem caráter preliminar, pois as informações sobre o escopo das 

ações que permitam realizar uma análise de riscos mais detalhada ainda não estão disponíveis. 

Critérios de Aceitação de Riscos 

Os critérios de aceitação de riscos são definidos como critérios de referência contra os quais a 

significância de um risco é avaliada. Os critérios de risco são baseados nos objetivos organizacionais e 

no contexto externo e contexto interno e podem ser derivados de normas, leis, políticas e outros 

requisitos. Eles representam o critério de tolerância a riscos ou limites dos riscos que a organização 

está disposta a aceitar. 

Para cada risco a ser identificado é adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao risco. 

São estratégias possíveis de respostas às ameaças e/ou oportunidades: 

• Aceitar: não fazer nada previamente. Os riscos se enquadram nos critérios de aceitação e 

ficam em observação, sem ação pré-definida. Pode envolver criar um plano de contingência, 

para o caso de o risco ocorrer (Aceitação ativa). 

• Eliminar: eliminar a ameaça eliminando a sua causa (por exemplo, retirar uma tarefa do PDTI 

ou afastando uma pessoa da atividade). Esse é o critério a ser utilizado para riscos não 

toleráveis pela organização. 

• Mitigar: minimizar os impactos negativos e a probabilidade de o risco ocorrer, reduzindo sua 

criticidade e tornando-o um risco menor. 

• Transferir: tornar outra parte responsável pelo risco, como por exemplo, contratando 

seguros ou terceirizando trabalhos. 

Identificação e Tratamento dos Riscos 

A identificação dos riscos foi realizada a partir da análise dos objetivos, metas e ações 

definidas pelos gestores da área de TI. Para cada risco relevante identificado foram especificadas sua 

descrição, categoria, probabilidade e impacto. 

A relação de riscos identificados contempla apenas os riscos de efeito negativo. 

Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios: 

 

Classificação de Probabilidade de Riscos 
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Pontos Probabilidade 

5 Iminente ( > 80% ) 

4 Muito Provável ( 60% a 80% ) 

3 Provável ( 40% a 59%) 

2 Pouco Provável ( 20% a 39% ) 

1 Improvável ( < 20% ) 

 

 

Classificação de Impacto de Riscos 

Pontos Impactos Critérios de Classificação (Riscos Negativos) 

5 Muito Alto Risco cujo impacto impede a execução da meta / ação 

4 Alto 
Impacta seriamente as condições de prazo, custo, escopo ou recursos 
humanos (> 25%) e podem impedir a execução da meta / ação 

3 Médio 
Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 
15% e 25%), mas não impede a execução da meta / ação 

2 Baixo 
Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (entre 
5% e 15%). Claramente há contornos que permitem a execução da meta 
/ação 

1 Muito Baixo Impacta as condições de prazo, custo, escopo ou recursos humanos (< 5%) 

 

Os riscos identificados possuem um atributo chamado de Exposição do Risco. A Exposição é o 

resultado da multiplicação de Probabilidade X Impacto. O resultado dessa operação possui valores 

possíveis de 1 a 25. Dessa forma os riscos se enquadram de acordo com a matriz abaixo. 

  Probabilidade 

  1 2 3 4 5 

S
e

v
e

ri
d

a
d

e
 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

       
 

     Baixo  

     Médio  

     Alto  
 

 



25 

 

 

ID Riscos Probabilidade Impacto Exposição Estratégia Plano de Ação Plano de Contingência 

OETI – 01 - Consolidar o funcionamento do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 

  Rotatividade dos Membros 4 2 8 Aceitar Nenhum 
O novo membro deverá se inteirar dos 
assuntos do comitê 

  Mudança da Estrutura da SECOM 5 2 10 Aceitar Nenhum Alterar Portaria de Instituição do CGTI 

OETI – 02 - Aprimorar a gestão de TIC, priorizando a atuação dos militares da SUSIC em atividades de gestão 

  
Falta de contratos de 
terceirização 

5 5 25 Mitigar Captar Recursos para contratação 

Propor mudança na estrutura 
organizacional de TI para ampliação do 
efetivo em cargos comissionados que 
possam suprir as atividades de execução 

  
Falta de capacitação continuada 
em gestão de TIC 

4 3 12 Mitigar Buscar alternativas de capacitação Nenhum 

  Redução do quadro de pessoal  2 5 10 Mitigar Sensibilização do escalão superior 
Reduzir a oferta de serviços 
compatibilizando-a com a redução do 
quadro de pessoal 

OETI - 03 - Aprimorar e divulgar o Carta/Portfólio de Serviços de TI 

  Defasagem do portfólio 2 2 4 Mitigar Buscar atualização constante Priorizar a atualização do portfólio 

  Excesso de demandas 3 3 9 Mitigar 
Planejar a contratação de prestação 
de serviços 

Reduzir a oferta de serviços 
compatibilizando-a com a redução do 
quadro de pessoal 

OETI-4 - Aprimorar a gestão do ciclo de vida dos sistemas de informação 

  
Falta de capacitação continuada 
para a equipe de 
desenvolvimento 

5 3 15 Mitigar 
Buscar alternativas de capacitação de 
pessoal ou contratação de fábrica de 
software 

Nenhum 

OETIC- - Fornecer serviços e aplicativos multiplataforma, priorizando soluções, programas e serviços baseados em software livre 

  
Falta de opção de software livre 
para as demandas apresentadas 

3 5 15 Mitigar 
Buscar alternativa para compra ou 
contratação de fábrica de software 

Utilizar software proprietário ou contratar 
fábrica de software 
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Falta de habilitação para fazer as 
adaptações necessárias 

3 5 15 Mitigar 
Buscar alternativa para compra ou 
contratação de fábrica de software 

Utilizar software proprietário ou contratar 
fábrica de software 

OETI-6 - Prover e modernizar a infraestrutura de TI 

  Falta de recurso financeiro 5 5 25 Mitigar 
Captar Recursos Financeiros; Realizar 
Parcerias com outros órgãos 

Otimizar a utilização dos recursos 
disponíveis; buscar parcerias com outros 
órgãos/instituições 

  Carência de Recursos Humanos 2 5 10 Mitigar 
Manter o quadro de pessoal 
compatível com o portfólio de 
serviços 

Buscar recomposição/Qualificação do 
Quadro de Pessoal 

OETI-7 - Definir e implantar processos de Gestão de TI 

  
Falta de percepção da 
importância dos processos de TI 

4 3 12 Mitigar 
Programa de divulgação da 
importância e dos benefícios dos 
processos de TI para a SECOM 

Intensificar o programa de divulgação da 
importância e dos benefícios dos processos 
de TI para a SECOM 

OETI-8 - Garantir a disponibilidade das informações por meios eletrônicos 

  

A resistência cultural à 
transparência nas informações 
públicas e à modernização de 
processos manuais 

5 3 15 Mitigar 
Programa de divulgação e educação 
do público interno; 

Aplicação coercitiva da lei 

OETI-9 - Promover a segurança da informação 

  
Falta da Política de Segurança da 
Informação - PoSI 

4 5 20 Mitigar 
Promover a elaboração e 
implantação da PoSI 

Elaborar e editar normas e procedimentos 
complementares, no âmbito da SECOM 

  

Soluções de Segurança da 
Informação ausentes ou 
inadequadas 

4 5 20 Mitigar 
Propor a implantação de soluções por 
meio de projeto de 
aquisição/contratação 

Captar recursos externos por meio de 
doações/parcerias 

OETI-10 - Garantir quantitativo permanente da equipe, em harmonia com a demanda de projetos e serviços da SECOM 

  

Redução do quadro de pessoal 
por exoneração ou aposentadoria 

2 5 10 Mitigar 
Planejar a contratação de prestação 
de serviços; Implantação de solução 
de Banco de Talentos 

Buscar recomposição/Qualificação do 
Quadro de Pessoal; Reduzir a oferta de 
serviços compatibilizando-a com a redução 
do quadro de pessoal 

OETI-11 - Investir na capacitação dos servidores da SECOM 
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Falta de recurso financeiro 2 5 10 Mitigar 
Planejar a contratação de prestação 
de serviços; Implantação de solução 
de Banco de Talentos 

Buscar recomposição/Qualificação do 
Quadro de Pessoal; Reduzir a oferta de 
serviços compatibilizando-a com a redução 
do quadro de pessoal 

  
Excesso de demandas  3 3 9 Mitigar 

Planejar a contratação de prestação 
de serviços 

Reduzir a oferta de serviços 
compatibilizando-a com o quadro de 
pessoal existente 

OETI-12 - Apoiar a Gestão Finalística, Administrativa e Operacional da SECOM pelo uso da TI 

  
Falta de meios de apoio 5 3 15 Mitigar 

Garantir apoio da alta gestão para a 
aplicação do PDTI 

Otimizar a utilização dos recursos 
disponíveis; buscar parcerias com outros 
órgãos/instituições 

  

Resistência da alta gestão ao 
apoio da TI 

1 5 5 Mitigar 

Programa de divulgação da 
importância e dos benefícios dos 
processos de TIC para a SECOM; 
Aprimorar e divulgar o 
Carta/Portfólio de Serviços de TIC 

Buscar apoio para persuasão da alta gestão 
para a importância dos processos de TIC 
para o sucesso da Missão da Casa Militar 
como órgão garantidor da Segurança 
Institucional da maior autoridade do DF 
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14. Proposta Orçamentária de TI 

A proposta orçamentária decorre do plano de investimento e custeio, detalhada no tópico 13. Plano 

de Investimentos e Custeio, que levou em conta o período compreendido do 1º semestre de 2018 até o 

final ano de 2019. O quadro abaixo mostra o resumo dos valores. 

 

Ano Investimento Custeio Valor 

2018 R$ 963.250,00 R$ 490.000,00 R$1.453.250,00 

2019 R$ 83.040,00 R$ 137.500,00 R$220.540,00 

Total R$1.046.290,00 R$627.500,00 R$1.673.790,00 

 

16. Processo de Revisão do PDTI 

O presente PDTI deverá ser revisto uma vez a cada ano ou por determinação do Comitê Gestor de 

Tecnologia da Informação. 

17. Fatores Críticos para a Implantação do PDTI 

De acordo com a Análise de Riscos, foram destacados os fatores críticos para a implantação do PDTI. 

Dentre os riscos levantados, foram eleitos aqueles que possuem maior potencial de comprometimento, a 

saber: 

1. Estabilidade dos Membros do CGTI; 

2. Consolidação da Estrutura da SECOM; 

3. Celebração de contratos de terceirização de serviços; 

4. Capacitação continuada em gestão de TI; 

5. Atualização do portfólio; 

6. Equilíbrio da relação demandas X capacidade de resposta; 

7. Disponibilidade de recursos financeiros; 

8. Disponibilidade de Recursos Humanos; 

9. O comprometimento da alta administração com o processo de TI; 

10. Soluções de Segurança da Informação adequadas. 
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18. Apresentação dos projetos 

18.1 Iniciativas Relacionadas à Governança de TI 

18.2 Introdução 

A melhoria da gestão dos processos da Secretaria de Estado de Comunicação-SECOM está vinculada 

a estruturação adequada da Diretoria de Tecnologia da Informação, principalmente no que tange a 

necessidade de pessoal para a infraestrutura de TI, com condições de atender tempestivamente as 

demandas. 

Estado Atual 

No atual contexto da Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM), está previsto em sua 

estrutura administrativa a Diretoria de Tecnologia da Informação, entretanto, esta diretoria conta com 

apenas 2 servidores para atendimento das demandas da SECOM. 

Quanto à infraestrutura de rede, software e acesso a internet, estes serviços estão atualmente 

vinculados a Casa Militar e Casa Civil, ou seja, a SECOM não possui gestão nestes processos de TI.  

Ações Propostas 

Exercício 2018 – Implantação do Plano de Ações previstos neste Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação, em especial a estruturação da Diretoria de Tecnologia da Informação através do provimento 

de recursos humanos e sua respectiva capacitação;  

Exercício 2019 – Implementação de ações necessárias para a adequação da infraestrutura de rede, 

software, sustentação e suporte. 

Desta forma, ao final do biênio, objetiva-se a implantação completa do Processo de TI da Secretaria 

de Estado de Comunicação do Distrito Federal. 

18.3 Gerenciamento de Configuração - Implantação 

 

Introdução 

O objetivo da implantação do Gerenciamento de Configuração é garantir que os componentes de 

Tecnologia da Informação (TI) e os relacionamentos entre eles sejam devidamente mapeados e 

controlados, de forma que as eventuais modificações desses itens sejam registradas e rastreadas. 

Estado Atual 

Não existem procedimentos padronizados muito menos Metodologia de Gerenciamento de 

Configuração, considerando as particularidades já mencionadas neste documento sobre a área de TI 

da SECOM. 

Ações Propostas 

Implantação de procedimentos e rotinas, através de elaboração de Manual de Metodologia 
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para o mapeamento e controle do processo de TI da SECOM. 

 

18.4 Gerenciamento de Mudanças – Implantação  

 

Introdução 

O objetivo da implantação do Gerenciamento de Mudanças na SECOM é garantir uma gestão 

integrada de modificações dos componentes de Tecnologia da Informação (TI), estabelecendo 

procedimentos de controle sobre as mudanças no ambiente de produção de TI, de forma que as 

interrupções das operações normais do dia-a-dia sejam eliminadas ou reduzidas aos menores níveis 

possíveis. 

A – Gerenciar as Mudanças 

1 – Padrões e Procedimentos de Mudanças 

2 – Análises de Impacto, Priorização e Autorização 

3 – Mudanças Emergenciais 

4 – Rastreamento e Relato de Situação de Mudanças 

5 – Encerramento e Documentação de Mudanças 

 

A – Instalar e Homologar Soluções e Mudanças 

1 – Treinamento 

2 – Plano de Testes 

3 – Plano de Implantação 

4 – Ambiente de Testes 

5 – Conversões de Sistemas e Dados 

6 – Testes de Mudanças  

 

Estado Atual 

Não existem procedimentos padronizados sequer Metodologia de Gerenciamento. 

 

Ações Propostas 

Elaboração do manual de procedimentos, e a implantação de um processo piloto, mantendo-se o 

controle rígido de mudanças sobre alguns itens selecionados da totalidade de itens da plataforma de TI da 

SECOM. 

A fase posterior prevê a plena implantação do processo de controle de mudanças, contemplando 

todo o universo de itens controlados pela Diretoria de Tecnologia da Informação. 

 

18.5 Gerenciamento de Incidentes – Definição do Processo  
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Introdução 

O objetivo da definição de processo integrado do Gerenciamento de Incidentes na Diretoria de 

Tecnologia da Informação é planejar a gestão uniformizada de incidentes envolvendo os serviços e 

componentes de Tecnologia da Informação (TI), de forma a possibilitar a posterior implantação deste 

processo, que minimizará a ocorrência de incidentes e viabilizará a alimentação adequada do processo de 

Gerenciamento de Problemas. 

Gerenciar Service Desk e Incidentes 

1 – Registro de Solicitações de Usuários 

2 – Escalonamentos de Incidentes 

3 – Fechamentos de Incidentes 

4 – Relatórios e Análises de Tendências 

 

Ações Propostas 

Os próximos passos envolvem a criação de políticas organizacionais com a confecção dos manuais 

que se adequem às determinações exaradas pelas políticas nacionais e internacionais de fomento em TI. 

A fase posterior prevê a implantação do piloto do processo, usando-se um critério de 

delimitação do universo de incidentes a ser definido. 

 

18.6  Projetos da Área de Infraestrutura e Serviços de TI 

18.6.1 Implantação e organização da arquitetura de segurança na rede SECOM 

 

Introdução 

Diante da necessidade de implementação da infraestrutura de rede local da SECOM (segmentação e 

configuração dos equipamentos do núcleo da rede), impõe-se a organização da configuração do modelo 

físico e lógico dos equipamentos de segurança utilizados no ambiente. Tal atividade implicará, dentre 

outras, a necessidade de aquisição de insumos e da qualificação de servidores. 

 

 

Avaliar e Administrar os Riscos de TI 

1 – Estabelecimento do contexto de avaliação de riscos 

2 – Identificações de eventos 

3 – Avaliações de riscos 

4 – Reações aos riscos 

 

Garantir a Segurança dos Sistemas 
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1 – Definir incidentes de segurança 

2 – Corrigir, detectar e prevenir software malicioso 

3 – Seguranças de rede 

 

Estado Atual 

Instituído grupo de trabalho composto por servidores da SECOM, responsável por definir o passo 

inicial que é a elaboração do PDTI – SECOM. 

18.6.2 Rede WAN 

Introdução 

O projeto visa à criação da rede local entre as Unidades da SECOM situadas no Palácio do Buriti e 

anexo, de forma a prover transmissão de dados, voz e imagem entre essas unidades, permitindo que os 

serviços e sistemas a serem disponibilizados (correio eletrônico, internet, intranet e extranet) estejam 

acessíveis em tempo real e integral.  

Com a implantação da rede, prevista para o biênio, será possível viabilizar a utilização de serviços 

multimídia, como o tráfego de voz usando a infraestrutura da rede de dados e transmissões de eventos 

em tempo real.  

A implementação desta tecnologia também será possível criar classes diferentes de dados 

transmitidos, cuja prioridade de tráfego poderá ser flexível segundo as conveniências da SECOM. 

Garantir a Continuidade dos Serviços 

1 – Foco nos recursos críticos de TI 

Estado Atual 

Elaboração do PDTI. 

Ações Propostas 

Estima-se que a implantação da rede seja concluída até o final do exercício de 2019. 

18.6.3 Adequação das Salas  

 

Introdução 

A infraestrutura atual da rede do Palácio do Buriti e anexo, envolvendo os racks, switches e espaço 

físico das salas, necessita de revisão e adequação às novas necessidades. 

Garantir a Continuidade dos Serviços 

1 – Foco nos recursos críticos de TI 

Garantir a Segurança dos Sistemas 

1 – Segurança de rede 
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Administrar o Ambiente Físico 

1 – Seleção de local e disposição de espaço físico 

2 – Medidas de segurança física 

3 – Proteções contra fatores ambientais 

Estado Atual 

Atualmente, está sendo elaborado projeto para adequação do espaço físico utilizado pela  SECOM, 

seja ela no Palácio do Buriti, ou no anexo do Palácio. 

18.6.4 Rede Sem Fio 

Introdução 

A infraestrutura de rede sem fio no Palácio do Buriti e Anexo do Palácio são de responsabilidade da 

Casa Civil e a segurança de dados feita pela Casa Militar, no intuito de ampliar as funcionalidades e 

facilidades da rede de informática no Palácio do Buriti e Anexo disponibilizamos suporte técnico tipo Help 

Desk, porém é recomendado um serviço de 1º, 2º e 3º nível sempre com foco muito forte na preservação 

dos níveis de segurança alcançados na rede cabeada.  

Garantir a Segurança dos Sistemas 

1 – Segurança de rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Estado Atual 

Elaboração do PDTI 

Ações Propostas 

Realização de estudos para a elaboração de Projeto Técnico visando à aquisição da infraestrutura 

necessária para melhorar os acessos da conexão WIFI visando por meio de processo licitatório. 

18.6.5 Implantação da Estrutura de Armazenamento (Storage) 

Introdução 

Com o aumento por demanda de armazenamento, devido ao crescimento dos bancos de dados e 

documentos utilizados no ambiente de rede, utiliza-se cada vez mais a estrutura de armazenamento de 

dados (Storage) da Casa Civil, inclusive no tocante à disponibilidade da solução.  

A capacidade atual do Storage é determinada pela Casa Civil e sua infraestrutura. 

Garantir a Continuidade dos Serviços 

1 – Foco nos recursos críticos de TI 

Estado Atual 

Análise de produtos disponíveis no mercado, bem como definição do volume que melhor 

atenderá às necessidades da SECOM. 
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Ações Propostas 

1ª Fase – Aquisição e instalação de equipamento 

2ª Fase – Migração de conteúdo, configuração de espelhamento. 

18.6.6 Equipamentos do Parque Atual 

 

Estado Atual 

Parte das necessidades encontra-se em fase de especificação e outras já serão encaminhadas 

para licitar. 

Ações Propostas 

Aquisições urgentes: 

Ativo de TI Valor Unitário R$ Quant. Total R$ 

Unidades de discos rígidos de 3 TB (HD externo)  15  

Computadores i7 16 Gigas  40  

Monitores 21”  04  

Notebooks i7   05  

Insumos de TI (cabos, conectores, etc.)  100  

Pacotes Adobe   20  

Pacotes Office  40  

Contratação de serviço especializado em análise 

estratégica em ambiente digital para 

monitoramento 

 

01  

    

 

18.7 NUP (Processo Administrativo) Eletrônico 

Introdução 

Atualmente, todo registro, trâmite e arquivamento de documentos são feitos por meio eletrônico, 

permitindo que sejam registrados, tramitados, despachados e arquivados documentos (NUP) que existam 

apenas em meio digital. 

Número NUP: 04000 

Integração com o SEI, SIGGO, SICOOP e SIREF 

Sistemas de gestão do GDF como o SEI, SIGGO, SICOOP e o SIREF do Governo Federal. 

18.7.1 Portal da Secretaria de Estado de Comunicação 

Introdução 

O Portal da SECOM tem como principal objetivo dar publicidade as ações de comunicação do GDF, 
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além de propiciar maior transparência aos investimentos realizados com publicidade, promovendo e 

incentivando o controle social. 

 

Adquirir e Manter Software de Aplicação 

1 – Projeto de alto nível; 

2 – Projetos detalhado; 

3 – Disponibilidade e segurança da aplicação; 

4 – Desenvolvimentos de software de aplicação; 

5 – Gerenciamentos de requisitos de aplicações; 

6 – Manutenções de software de aplicação. 

Gerenciar Mudanças 

1 – Avaliação, priorização e autorização de impacto; 

2 – Mudanças emergenciais. 

Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças 

1 – Plano de teste; 

2 – Plano de implementação; 

3 – Ambiente de teste; 

4 – Testes das mudanças; 

5 – Testes final de aceitação; 

6 – Promoções para produção; 

7 – Revisão pós-implementação. 

 

Estado Atual 

A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, possui sua página web institucional para 

divulgação de informações importantes a sociedade.  

Interações Previstas 

Para atender à crescente demanda, sugere-se a criação de um ambiente compartilhado onde os 

dados possam ser carregados e disponibilizados à consulta.  

A previsão é compartilhar não só as informações carregadas no Portal como também as 

informações recebidas antes de serem processadas. Uma vez que se tenha montado tal estrutura - que 

será inicialmente utilizada para atender às demandas da própria equipe do Portal, poder-se-á 

compartilhá-la com todas as áreas interessadas.  

Ações Propostas 

Atender às demandas evolutivas a serem priorizadas pelo grupo gestor do Portal; 

Incorporar o sistema SEI ao Portal (estrutura de dados, aplicação, processamento e carga); 
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Preparar os dados recebidos e os dados carregados no Portal para compartilhamento com as áreas 

da SECOM e do GDF interessadas; 

Desenvolvimento de um projeto piloto de TI sobre os dados do Portal com a finalidade de constatar 

a viabilidade de disponibilizarmos uma ferramenta customizada e simplificada aos usuários externos 

(mídia e cidadãos); 

Arquitetura de Aplicativos Proposta 

A aplicação do Portal, é a mesma arquitetura do Portal GDF e demais Secretarias de Estado do 

Governo do Distrito Federal. A proposta é focar na etapa de processamento dos dados recebidos e carga 

destes na aplicação. Para isso, estará prevista na criação uma estrutura robusta e integrada que propiciará 

o incremento da confiabilidade do processo e maior celeridade na atualização do Portal. 

Arquitetura de Dados Proposta 

O Portal será integrado ao banco de dados da SECOM, possibilitando o acesso a informações 

acumuladas mensalmente. 

 Arquitetura Tecnológica Proposta 

O Portal utiliza da mesma arquitetura tecnológica já utilizada pelos demais portais do GDF, mas 

deverá ser atualizado considerando uma nova plataforma CMS (Content Management System) Sistema 

de Gerenciamento de Conteúdo visando uma melhor acessibilidade por meios de dispositivos portáteis 

por parte da sociedade e dos serviços eletrônicos prestados à população como informações de 

campanhas e projetos sociais. 

18.7.2 Intranet 

Introdução 

A Intranet SECOM constituirá um ambiente de disseminação de informações e serviços voltados ao 

público interno da Instituição. Esse ambiente, além de desempenhar papel fundamental na 

disponibilização de recursos para gestão do conhecimento, permite maior interação órgão-servidor e 

incentiva a constante otimização dos processos. 

AI2 – Adquirir e Manter Software de Aplicação 

1 – Projeto de alto nível 

2 – Projetos detalhado 

3 – Disponibilidade e segurança da aplicação 

4 – Desenvolvimentos de software de aplicação  

5 – Gerenciamentos de requisitos de aplicações  

6 – Manutenções de software de aplicação 

Gerenciar Mudanças 

1 – Avaliação, priorização e autorização de impacto 
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2 – Mudanças emergenciais 

Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças 

1 – Plano de teste 

2 – Plano de implementação 

3 – Ambiente de teste 

4 – Testes das mudanças 

5 – Testes final de aceitação 

6 – Promoções para produção 

7 – Revisão pós-implementação 

Estado Atual 

Esta Secretaria de Comunicação não possui intranet. 

Ações Propostas 

Pretende-se, a implantação da Intranet própria da SECOM, o projeto para tanto se encontra em 

fase de elaboração. 

18.7.3 Melhorias na Área Administrativa 

Introdução 

Esse projeto prevê o desenvolvimento de módulos vinculados ao sistema SECOM para 

atender a demandas de caráter administrativo e de apoio às diversas áreas da SECOM. 

Adquirir e Manter Software de Aplicação 

1 – Projeto de alto nível 

2 – Projetos detalhado 

3 – Disponibilidade e segurança da aplicação 

4 – Desenvolvimentos de software de aplicação 

5 – Gerenciamentos de requisitos de aplicações  

6 – Manutenções de software de aplicação 

Gerenciar Mudanças 

1 – Avaliação, priorização e autorização de impacto 

2 – Mudanças emergenciais 

Instalar e Credenciar Soluções e Mudanças 

1 – Plano de teste 

2 – Plano de implementação 

3 – Ambiente de teste AI7 

4 – Testes das mudanças 
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5 – Testes final de aceitação 

6 – Promoção para produção 

7 – Revisão pós-implementação 

 

Estado Atual 

Com a implantação do sistema SECOM, que terá por filosofia a integração dos sistemas de apoio às 

atividades da Secretaria, ocorrerá também a criação de módulo específico para auxiliar no desempenho 

das diversas funções administrativas da SECOM, de forma a integrá-las aos demais módulos. 

Interações Previstas 

Todos os módulos do sistema SEI. 

Ações Propostas 

Não se aplica.  

Arquitetura de Aplicativos Proposta 

A ser definida oportunamente. 

Arquitetura de Dados Proposta 

A ser definida oportunamente. 

Arquitetura Tecnológica Proposta 

Será utilizada a mesma infraestrutura hoje disponível nos servidores do GDF.  

19. RECURSOS NECESSÁRIOS 

19.1 Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos 

A criação de políticas de desenvolvimento de recursos humanos específicas para TI justifica-se 

pela necessidade de existir, na SECOM, pessoal técnico qualificado para atender as demandas 

institucionais cada vez mais complexas. Esta necessidade deverá ser suprida por meio da capacitação 

técnica contínua dos servidores lotados na Diretoria de Tecnologia da Informação. 

19.2. Projeto/Atividade x Recursos Humanos 

O investimento representado pela alocação do quantitativo de material poderá alavancar sensivelmente a 

produtividade da área finalística, em razão do suporte tecnológico a ser oferecido. 

 

Quadro Resumo de Projeto/Atividade X Recursos Humanos 
 

 

Projeto/Atividade 
 

Situação Atual 
 

Situação Ideal 
 

Déficit 

REDEWAN E WI-FI (a ser implantado) 0 2 2 

ATIVOS DE TI (impressora, scanner e etc) 0 15 15 
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PÁGINA WEB E INTRANET (a ser implantado) 0 2 2 

Totais 0 19 19 

 

Obs.: Nesse quadro, não estão sendo considerados os servidores com cargos de chefia/gerência. 

 

 



40 

 

20. REFERÊNCIAS 

PDTI – Casa Militar; 

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI do Distrito Federal, publicado por meio do Dec. 

36.309, de 26 de agosto de 2016 (EGTI); 

Instrução Normativa MP/SLTI Nº04, de 12 de novembro de 2010 (IN-04); 

Relatório de Auditoria publicado no Acórdão TCU 1330/2008 (TCU); 

COBIT 4.1; e 

ITIL v3. 

21. ANEXOS 

Para elaboração deste documento foi feito levantamento das necessidades de T.I de cada unidade 

setorial da SECOM, cujos formulários preenchidos se encontram nos autos do processo nº 4000-

000.076/2017. 

 

Brasília-DF, 16 de maio de 2018. 

 

 

SAMUEL SOUSA ALBUQUERQUE 
Coordenador 

MAT. 1.679.528-8 
 
 
 

CRISTIAN RIBEIRO ARAÚJO 
MAT. 1.679.529-6 

 
 
 

ELIVÂNIA DA SILVA MILHOMEM CURADO 
MAT. 1.679.533-4 

 
 

APROVADO.  
PUBLIQUE-SE. 
 

GABRIEL GARCIA 
Presidente do Comitê de Gestão e Tecnologia da Informação da SECOM 

 
 
 

PAULO PEREIRA DOS SANTOS 
Membro do Comitê de Gestão e Tecnologia da Informação da SECOM 

 
 


