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RESUMO

Este  trabalho  analisa  a  evolução  da  gestão  da  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicações (TIC) do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) do Exército Brasileiro.
Tal abordagem se justifica pelo fato do pioneirismo do DCT em implantar,  no âmbito do
Exército Brasileiro, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC),
além de  outras  melhores  práticas  de  gestão  de  TIC do  setor  privado  e  da  administração
pública, tudo sob a luz do arcabouço normativo que regula o assunto. O objetivo deste estudo
é  apresentar  os  resultados  das  necessidades  de  informação  e  serviços  de  TIC  do  DCT
alcançados após a implantação de ferramentas de gestão, por meio da análise das estratégias
institucionais e da adoção de boas práticas de gestão. Este propósito será conseguido atingido
mediante a análise da experiência do estudo de caso da transição da gestão de TIC do DCT
antes e após a aplicação de boas práticas gerenciais. A análise demonstrou a efetividade nos
resultados quando da adoção de ferramentas de gestão de TIC, mesmo que ainda em um nível
de maturidade inicial,  produzindo conhecimentos e experiências para aplicação prática em
outras organizações militares do Exército Brasileiro.
Palavras-chave: Gestão de TIC. Tecnologia da Informação. Exército Brasileiro.

1 INTRODUÇÃO

Para  muitas  organizações,  ser  competitivo  está  intrinsicamente  ligado  à  sua

sobrevivência no mercado, seja qual for o negócio ou ramo de mercado. Para tanto, o uso de

tecnologias  aplicadas  permite  a  otimização  do  fluxo  das  informações  organizacionais,

viabiliza  em  melhores  condições  o  atendimento  aos  objetivos  estratégicos  planejados  e

impulsiona o seu crescimento. Ou seja, a tecnologia da informação e comunicações (TIC)

tem-se tornado um diferencial entre as organizações no âmbito do mercado. Com as devidas

considerações, é relevante destacar que o entendimento também se aplica às organizações

públicas,  pois,  mesmo  que  via  de  regra  não  visem  qualquer  vantagem  financeira,  sua

existência está ligada ao atendimento das necessidades da sociedade.
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A tecnologia da informação e comunicações, por si sóela mesma, não traz resultados

para a organização, a não ser que esse seja essencialmente seu negócio. É importante que ela

esteja ligada ao planejamento estratégico organizacional, que apoie o processo decisório e que

interligue os diversos setores do negócio, como, por exemplo, financeiro, recursos humanos,

administrativo, comercial, operacional, logístico, etc.

Nesse contexto, torna-se necessária a gestão da TIC no âmbito da organização, a fim

de  que  os  investimentos  promovidos  na  área  estejam  vocacionados  aos  objetivos

organizacionais, melhorando os demais processos de gestão. A busca por esta efetividade nos

resultados induz à construção de um estudo prospectivo adequado, ou seja, de um instrumento

de diagnóstico, de planejamento e de gestão de recursos e processos de TIC.

Uma das  ferramentas  de  apoio,  por  exemplo,  é  o  Plano Diretor  de  Tecnologia  da

Informação  e  Comunicação  (PDTIC),  que  visa  promover  o  uso  racional  dos  recursos

disponíveis, pelo alcance de melhores resultados, maior eficácia, eficiência e efetividade nos

investimentos de TIC, em alinhamento aos objetivos estratégicos do órgão.

Com esses pressupostos, este trabalho analisa a gestão de TIC do Departamento de

Ciência e  Tecnologia (DCT) do Exército  Brasileiro,  partindo da premissa de que não era

adotada  nenhuma  metodologia  de  gestão,  sendo  os  controles  realizados  de  forma

desorganizada, de maneira empírica (intuitiva), baseadas em planejamentos desconexos dos

objetivos organizacionais, sem controles mais rígidos de processos e sem acompanhamento de

performance laboral.

O presente trabalho se propõe a explorar as experiências no pioneirismo do DCT em

implantar o PDTIC, no âmbito do Exército Brasileiro, além de outras melhores práticas de

gestão de TIC na administração pública, tudo sob a luz do arcabouço normativo que regula o

assunto. Do exposto, ainda, auxiliará outros gestores de TIC na introdução da modelagem

proposta em suas organizações, mesmo que de forma adaptativa, explorando os sucessos e

dificuldades encontradas em experiências anteriores.

Assim,  o  objetivo  deste  estudo  é  apresentar  os  resultados  alcançados  após  a

implantação de ferramentas de gestão, por meio da análise das estratégias institucionais e da

adoção de boas práticas deidentificar as necessidades de informação e serviços de TIC do

DCT,  por  meio  da  análise  das  estratégias  institucionais  e  da  adoção de  boas  práticas  de

mercado. Pretende ainda buscar  o alinhamento do uso dos  recursos de TIC aos  objetivos

institucionais do órgão; estabelecer diretrizes, metas e ações que, com o auxílio dos recursos

humanos, materiais e financeiros, satisfaçam as demandas das áreas de negócio; orientar os

processos de contratação  na área de TIC; atender as orientações dos órgãos de controle; e
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garantir a observância aos princípios da Administração Pública.

Este propósito será alcançado, inicialmente,  por meio de uma revisão bibliográfica

sobre o tema, seguindo do estudo de caso da implantação de boas práticas de gestão de TIC na

administração pública no âmbito do DCT, e concluindo com a apresentação de resultados e

percepções das melhorias propostas.

2 A GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

A tecnologia da informação tem papel crescente no âmbito das organizações, sendo a

informação um de seus principais  ativos,  senão a  mais importante.  Atualmente,  gerir  este

recurso e todos os processos que a envolvem tem-se tornado um dos maiores desafios das

organizações,  sejam  públicas  ou  privadas.  A necessidade  da  convergência  dos  negócios

organizacionais, a velocidade das mudanças e a alta competividade do mercado fazem com

que a tecnologia da informação seja ferramenta fundamental para a integração e otimização

dos setores produtivos (ROSSETTI e MORALES, 2007).

Considerando os cenários macroeconômicos do Brasil ao longo dos anos, observa-se

nas  figuras  01  e  02  que  há  um crescimento  médio  nos  investimentos  de  empresas  e  do

governo no setor de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), o que demonstra a

importância e a necessidade de orientar sua gestão e alinhá-la aos objetivos da organização.

Figura 01 - Gastos e investimentos em TI no setor privado.

          
Fonte: (MEIRELLES, 2017bb, p. 17 e -18).

Figura 02 - Gastos e investimentos em TI no setor público.
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Fonte: (BRASIL, 2017d, p. 17 e -18).

A Tecnologia  da  Informação  (TI),  segundo  as ABNT NBR  ISO/IEC  38500:2009

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009, p. 4), é definida como “os

recursos necessários para adquirir, processar, armazenar e disseminar informações”. O termo

ainda,  inclui  por  definição  análoga,  as  expressões  “Tecnologia  da  Comunicação”  (TC)  e

“Tecnologia da Informação e Comunicação” (TIC).

Em 2014, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de

tornar a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI) mais direcionada e desafiadora,

alinhou-se também à terminologia adotada pelas Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT)  e  passou  a  tratar  o  tema  “Tecnologia  da  Informação”  como  “Tecnologia  da

Informação e Comunicações” (BRASIL, 2014f, p. 7).

O Departamento de Ciência e Tecnologia, no mesmo ano, também passou a adotar a

expressão TIC quando da reedição de seu Regimento Interno, quando definiu como uma de

suas finalidades “realizar a Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) do

Exército  Brasileiro”  (BRASIL,  2014h,  p.  6),  passando também o termo a ser  largamente

utilizado no âmbito da Instituição.

Quando se fala em gestão de TIC,  é recorrente a  há muitas das vezes uma confusão

conceitual  com  a  governança  de  TIC.  São  termos  distintos,  porém  intrinsicamente

correlacionados.

As  normas  ABNT NBR  ISO/IEC 38500:2009 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2009, p. 3), que versam sobre a governança corporativa de tecnologia

da informação, define Governança Corporativa de TI como “o sistema pelo qual o uso atual e

futuro da TI é dirigido e controlado”, ou seja, significa “avaliar e direcionar o uso da TI para

dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar os planos”. As normas orientam os

dirigentes  da  organização  e  modelam a  governança  baseando-se  em três  tarefas  (avaliar,
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orientar e monitorar) que permeiam os princípios gerais da boa governança (responsabilidade,

estratégia, aquisição, desempenho, conformidade e comportamento humano).

. Veja o modelo do ciclo para a Governança de TI preconizado pelas normas ABNT

NBR ISO/IEC 38500:2009 na figura 03 a seguir:

Figura 03 - Modelo para Governança de TI.

Fonte: (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2009, p. 7).

Quanto  à  gestão  de  TI,  as  mesmas  normas  ABNT  NBR  ISO/IEC  38500:2009

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2009, p. 4) a caracterizam como

gerenciamento,  sendo  “o  sistema  de  controles  e  processos  necessários  para  alcançar  os

objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização”.

Assim, pode-se observar no modelo do ciclo para a Governança de TI preconizado

pelas  normas  ISO/IEC  38500:2009  (ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS

TÉCNICAS, 2009, p. 7), apresentado na figura 03 a seguir, que as atividades de governança

de TI estão no nível estratégico da organização, agindo ante ao ambiente externo (pressões e

necessidades do negócio);  e, por conseguinte, orientam a gestão de TI,  permeando toda a

organização (processos de negócio).

Figura 03 - Modelo para Governança de TI.
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Fonte: (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2009, p. 7).

 Ou seja, retomando a figura 03, a gestão de TI trabalha os processos de negócio.

Na mesma linha  conceitualde entendimento, o  framework COBIT3 (versão 5) dedica

um capítulo específico para diferenciar a governança da gestão. Na sua visão, “a governança

garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas a fim

de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados; definindo a direção através de

priorizações e tomadas de decisão; e monitorando o desempenho e a conformidade com a

direção e os objetivos estabelecidos” (COBIT 5, 2012, p.  16); enquanto que  a  “A gestão é

responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades

em consonância com a direção definida pelo órgão de governança a fim de atingir os objetivos

corporativos” (COBIT 5, 2012, p. 16). A figura 04 ilustra a metodologia adotada pelo COBIT

5,  com as  práticas  baseados em EDM (Evaluate,  Direct  and Monitor -  Avaliar,  Dirigir  e

Monitorar), para os processos de governança, e com as práticas PBRM (Plan, Build, Run and

Monitor - Planejar, Construir, Entregar e Monitorar) para os domínios de gestão.

Figura 04 - Principais áreas de governança do COBIT 5.

3 O COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technologies) é uma modelagem genérica de boas
práticas governança de TI, amplamente utilizada em todo o mundo por organizações públicas e privadas, que as
auxilia a atingirem seus objetivos de governança e gestão de TI, ou seja, “ajuda as organizações a criar valor por
meio da TI mantendo o equilíbrio entre a  realização de benefícios e  a  otimização dos níveis de risco e de
utilização dos recursos” (COBIT 5, 2012).
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Fonte: (COBIT 5, 2012, p. 34).

Assim,  a  governança de TIC está  vocacionada para a  organização como um todo,

permeando os diversos setores do negócio, sendo de responsabilidade da alta administração;

enquanto que, a gestão de TIC está direcionada aos processos internos da organização, que

darão  suporte  e  execução  à  governança  de  TIC,  sendo  de  responsabilidade  da  diretoria

executiva de TIC. Complementando a ideia, a gestão de TIC preocupa-se com o uso racional

dos  recursos  (pessoal,  material,  processos  e  financeiro)  para  o  atingimento  dos  objetivos

organizacionais e, em consequência, para a governança corporativa. Destarte, depreende-se

que a governança rege a gestão, enquanto essa ocupa-se com os encargos organizacionais

(WEILL e ROSS, 2005).

Além  das  normas  ABNT  NBR  ISO/IEC  38500:2009  e  do  COBIT  5,  outros

normativos,  metodologias  e  modelagens  de  governança  e  de  gestão  são  praticadas  por

empresas  do  setor  privado  e  também  por  organizações  do  setor  público,  e  podem  ser

implementadas na gestão de TIC, total ou parcialmente. A tabela 01 especifica algumas um rol

de  referências  que contribuem para  a  otimização de  processos  e  recursos,  e  alavancam a

produtividade dos diversos setores do órgão, agregando valor para a organização como um

todo.  Cabe  destacar  que  o  levantamento  aqui  realizado  não  esgota  a  diversidade  de

frameworks existentes no mercado.

Tabela 014 - Normas e modelagens passíveis de adoção pela governança ou gestão de TIC.
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Mecanismo Norma / Modelagem

Gestão da qualidade

- TQM (Total Quality Management)
- EFQM (European Foundation for Quality Management)
- 6σ (Six Sigma)
- ABNT NBR ISO 9000:2015

Planejamento estratégico e 
governança corporativa

- COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related 
Technologies)

- Val IT 2.0 (Information Technology Value Delivery) - incorporado
ao COBIT 5

- Board Briefing on IT Governance - incorporado ao COBIT 5
- BSC (Balanced Scorecard)
- TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
- ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009

Gestão de processos

- COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related 
Technologies)

- CMMI (Capability Maturity Model Integration)
- BPM (Business Process Management) CBOK V3.0
- 6σ (Six Sigma)
- Ciclo PDCA (Plan - Do - Check - Act)

Gestão da segurança da 
informação

- BMIS (Business Model for Information Security)
- NIST CSF (National Institute of Standards and Technology - 

Cybersecurity Framework)
- ISO/IEC 27000:2016
- ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013
- ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013
- ABNT NBR ISO/IEC 27003:2015
- ABNT NBR ISO/IEC 27004:2017

Gestão da informação - BiSL (Business Information Services Library)

Gestão da qualidade

- TQM (Total Quality Management)
- EFQM (European Foundation for Quality Management)
- 6σ (Six Sigma)
- ABNT NBR ISO 9000:2015

Gerenciamento de serviços

- ITIL V3 (Information Technology Infrastructure Library)
- eSCM (eSourcing Capability Model)
- MOF (Microsoft Operations Framework)
- ABNT NBR ISO/IEC 20000-1:2011
- ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2013
- ABNT ISO/IEC TR 20000-5:2011

Gestão de riscos

- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) - ERM (Enterprise Risk Management)

- Risk IT (Risk of Information Technology) - incorporado ao 
COBIT 5

- NIST CSF (National Institute of Standards and Technology - 
Cybersecurity Framework)

- OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability
Evaluation)

- MAGERIT
- DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública de 

Colombia)
- ABNT NBR ISO/IEC 27005:2011
- ABNT NBR ISO 31000:2009
- ABNT ISO/TR 31004:2015
- ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012
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Mecanismo Norma / Modelagem

Gestão de pessoas - Plano de Gestão de Pessoas do SISP

Gerenciamento de projetos

- PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
- PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
- Scrum
- MGP-SISP (Metodologia de Gerenciamento de Projetos do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação)

- NEGAPEB 2013 (EB20-N-08.001 - Normas para Elaboração, 
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército 
Brasileiro)

Gerenciamento de 
infraestrutura

- ITIL V3 (Information Technology Infrastructure Library)

Gerenciamento de mudanças - ITIL V3 (Information Technology Infrastructure Library)

Gerenciamento da 
comunicação

- PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

Gerenciamento de projetos

- PMBOK (Project Management Body of Knowledge)
- PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
- Scrum
- MGP-SISP (Metodologia de Gerenciamento de Projetos do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 
Informação)

- NEGAPEB 2013 (EB20-N-08.001 - Normas para Elaboração, 
Gerenciamento e Acompanhamento de Projetos no Exército 
Brasileiro)

Auditoria

- COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related 
Technologies)

- ITAF (Information Technology Assurance Framework) - 
incorporado ao COBIT 5

- Val IT 2.0 (Information Technology Value Delivery) - incorporado
ao COBIT 5

- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) - ERM (Enterprise Risk Management)

- IPPF (International Professional Practices Framework)
- WGITA & IDI Handbook (Working Group on IT Audit and the 

INTOSAI Development Initiative)
Avaliação organizacional e 
medição do desempenho

- BSC (Balanced Scorecard)

Fonte: consolidação de normativos, metodologias e modelagens de governança e de gestão, elaborada pelo autor
em 2017.

Importante  salientar  que  as  modelagens  apresentadas  não  são  rígidas  e  devem ser

adaptadas conforme as regras de negócio da organização, a sua cultura organizacional, ao

planejamento estratégico (estratégia, missão, visão e valores) e ao seu nível de maturidade em

gestão.  Destarte,  as  metodologias  apresentadas  cobrem  o  amplo  espectro  da  TIC,

transpassando  os  diversos  setores  corporativos  (NOGUEIRA  e  MACHADO,  2013;

LUNARDI et al, 2014).
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No  setor  público  brasileiro,  “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”  é  organizado

sistemicamente pelo Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação -

SISP (BRASIL, 2011aa).

Originalmente, pelo estatuído no Decreto nº 1.048, de 21 de janeiro de 1994, às Forças

Armadas  eram  facultadas  a  participação  no  SISP,  o  que,  por  opção,  não  ocorreu.  A

obrigatoriedade se deu com o Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, onde foi excluída

essa condição. Assim, ocorreu um lapso temporal de maturidade de gestão de TIC entre as

Forças  Armadas  e  os  demais  órgãos  da  administração  pública.  Contudo,  a  troca  de

experiências  entre  os  órgãos  do  SISP e  as  Forças  propiciou  uma  rápida  maturação  em

governança e gestão de TIC, visto que elas já implementavam os fundamentos de governança

corporativa há bom tempo.

O Decreto  nº  7.579/2011  definiu  ainda  a  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da

Informação (SLTI)4 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão como órgão

central do SISP. Essa incumbência permitiu a este órgão passar a deliberar sobre a governança

e a gestão de TIC no âmbito administração pública federal.

Assim sendo, a SLTI apresentou diversas inovações, como o lançamento da Instrução

Normativa  nº  04,  de  12  de  novembro de  2010 (IN 04/2010),  onde tornou obrigatóriao a

preexistência de planejamento para a aquisição bens e/ou a contratação de serviços de TIC,

alinhados com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). O normativo define o

PDTI como 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” (BRASIL, 2010a).

A IN  04/2010  foi  reeditada  pela  Instrução  Normativa  SLTI/MP nº  04,  de  11  de

setembro de 2014 (IN 04/2014), e alterada, por sua vez, pela Instrução Normativa SLTI/MP nº

02, de 12 de janeiro de 2015 (IN 02/2015).

O  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações  (PDTIC)  agrega

diversos  conceitos,  metodologias,  modelos  e  boas  práticas  do setor  privado,  adaptados às

necessidades e especificidades do setor público. Entre eles: planejamento estratégico de TIC,

alinhados aos objetivos corporativos; mapeamento e gerenciamento de processos; criação dos

comitês gestor e técnico de TIC; maior participação da área de TIC nas decisões estratégicas

4 O Decreto n° 8.578, de 26 de novembro de 2015, alterou a estrutura e  as  competências da Secretaria  de
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), passando a denominar-se somente Secretaria de Tecnologia da
Informação (STI).
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organizacionais; gerenciamento de projetos; adoção de acordos de níveis de serviço; medição

e avaliação do desempenho organizacional; entre muitos outros benefícios.

Isto posto, o PDTIC tornou-se instrumento fundamental à gestão pública, visto que

agregou maior valor  à organização, garantiu melhor qualidade no gasto público,  otimizou

processos e permitiu apoiar as decisões da alta direção.

Do exposto, será caracterizado a evolução da governança de TIC no âmbito do EB no

passado recente,  após sua inclusão no SISP,  e suas  implicações  para a  gestão de TIC no

âmbito do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro.

3 A GESTÃO DE TIC NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

A administração  deve  estar  atenta  à  necessidade  de  se  fazer  cumprir  o  princípio

constitucional da eficiência e as disposições contidas no Inciso I, do art. 6º, do Decreto-Lei nº

200, de 25 de fevereiro de 1967. Este Decreto refere-se à necessidade de um processo de

planejamento  que  organize  estratégias,  ações,  prazos,  recursos  financeiros,  humanos  e

materiais, a fim de eliminar a possibilidade de desperdício de recursos públicos e de prejuízo

ao cumprimento dos objetivos institucionais da organização.

A lógica  expressa  pelas  melhores  práticas  relacionadas  à  gestão  de  TIC é  precisa

quando  recomenda  que  qualquer  instituição,  pública  ou  privada,  que  realize  uma  gestão

eficiente dos recursos área de TIC, necessita contar com um planejamento no qual estejam

relacionadas todas as metas da instituição, associadas inclusive às ações que a área de TIC

terá que executar. Tudo com o objetivo de que sejam alcançadas as metas da organização.

Na área pública, onde os recursos, de uma forma geral, são mais limitados do que na

área privada, os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da União

(TCU),  há  muito  vêm  enfatizando  a  necessidade  de  que  os  órgãos  públicos,  antes  de

executarem seus gastos relacionados à TIC, devem elaborar um planejamento que contemple

todas as ações e as associem às metas de suas áreas de negócio.

Como abordado no tópico anterior, as Forças Armadas passaram a integrar o Sistema

de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) somente em 2011, com a

edição do Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, ou seja, quase 18 anos após a criação

do sistema.
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No âmbito do Exército Brasileiro (EB), compete ao DCT, em nível de direção setorial

e no que tange à área do conhecimento da tecnologia da informação:

I - planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades científicas e tecnológicas de
pesquisa  e  desenvolvimento,  de  avaliação,  de  ensino  e  capacitação  técnico-
científica, e de serviços técnicos e científicos, relacionadas a sistemas e materiais de
emprego militar e avaliar sua influência nas áreas de pessoal, logística e doutrina;
[...]
IV  -  planejar,  organizar,  orientar,  integrar  e  controlar  as  atividades  de  guerra
eletrônica, processamento tecnológico das informações e cartografia;
[...]
VI - executar as atribuições previstas nas políticas e diretrizes estratégicas e propor
medidas que visem ao seu aprimoramento;
VII  -  elaborar  os  programas  setoriais  de  ciência  e  tecnologia,  acompanhando  e
avaliando suas execuções;
[...]
XI - promover o acompanhamento da evolução do conhecimento na área de ciência
e  tecnologia,  a  prospecção  e  a  previsão  tecnológica,  a  orientação  científico-
tecnológica e fomentar a cultura de ciência e tecnologia no âmbito do Exército;
[...]
XVI  -  realizar  a  gestão  dos  sistemas  de  guerra  eletrônica,  comunicações,
informática,  informações  organizacionais,  imagens  e  informações  geográficas  do
Exército;
[...]
XVIII  -  planejar,  organizar,  coordenar,  integrar  e  controlar  atividades relativas  à
segurança da informação no âmbito do Exército;
XIX  -  elaborar  planos  básicos,  conforme  atribuições  constantes  das  políticas  e
diretrizes estratégicas;
[...]
XXIV  -  proporcionar  recursos  e  adotar  medidas  administrativas  com  vistas  a
viabilizar  a  capacitação  de  recursos  humanos,  por  intermédio  de  cursos  de
graduação,  de extensão e de pós-graduação  lato sensu [especialização] e  stricto
sensu [mestrado e doutorado], para atender as necessidades do Exército na área de
ciência e tecnologia;
[...]
XXVI - promover a integração técnica e coordenar suas atividades com os órgãos
externos ao DCT nos assuntos relativos às atividades de sua competência;
[...] (BRASIL, 2005aª, p. 3-5).

Para atender à essas competências, o DCT, como Órgão de Direção Setorial (ODS),

possui a seguinte constituição, conforme Portaria do Comandante do Exército nº 370, de 30

de maio de 2005, que aprova o Regulamento do Departamento de Ciência e Tecnologia - R-55

(BRASIL, 2005a), modificada pelo Estudo de Estado-Maior nº 01/A-3/DCT, de 21 de agosto

de 2015 (BRASIL, 2015b):

a. Chefia;
b. Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS);
c. Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx);
d. Diretoria do Serviço Geográfico (DSG);
e. Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber);
f. Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CComGEx);
g. Diretoria de Sistemas e Material de Emprego Militar (DSMEM);
h. Centro Tecnológico do Exército (CTEx);
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i. Centro de Avaliações do Exército (CAEx);
j. Diretoria de Fabricação (DF);
k. Instituto Militar de Engenharia (IME); e
l. Agência de Inovação Tecnológica (AGITEC).

Considerando  o  DCT como  organização  militar,  foco  da  análise  deste  trabalho,  e

detalhando a Chefia citada no parágrafo anterior,  a  estrutura interna constitui-se da seguinte

forma, segundo BRASIL (2005a, 2015b):

a. Chefe;
b. Vice-Chefe de Material (V Ch Mat);
c. Vice-Chefe de Tecnologia da Informação e Comunicações (V Ch TIC);
d. Vice-Chefe de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (V Ch EPDI);
e. Gabinete de Planejamento e Gestão (GPG);
f. Assessoria de Projetos e Acompanhamento de Contratos (APAC);
g. Assessoria de Assuntos Institucionais (AAI);
h. Assessoria de Apoio Jurídico (Asse Ap Jur);
i. Assessoria de Recursos Humanos (ARH);
j. Assessoria de Atividades Correntes (Asse Atv Corrt);
k. Assessoria de Assuntos Estratégicos (Asse Ass Estrt);
l. Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicações (Asse TIC);
m. Assessoria de Comunicações (Asse Com);
n. Assessoria de Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (Asse EPDI); e
o. Gabinete.

A área técnica de TI do DCT (como organização militar)  nomeada à época como

Divisão de Informática (Div Infor)  está enquadrada dentro do Gabinete, assim como outras

estruturas (pessoal, administrativa, comunicação social, inteligência e instrução).

Para uma visualização mais abrangente das estruturas citadas anteriormente, observa-

se a está estruturaorganização do do DCT no organograma apresentado nconforme a figura 05

a seguir:
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Figura 05 - Proposta de nova estrutura organizacional do DCT, 
conforme Estudo de Estado-Maior nº 01/A-3/DCT, de 21 AGO 15.

Fonte: (BRASIL, 2015a).

Ainda de acordo com suas competências e ordenado pelo Decreto nº 7.579/2011, o

DCT assessorou o Comando Exército sobre as medidas a serem implementadas, a fim de que

a Instituição estivesse em conformidade com a legislação da administração pública federal.

Para tanto, diversas providências na área da governança e gestão de TIC foram realizadas,

entre as principais estão:

a. criação  do  Conselho  Superior  de  Tecnologia  da  Informação  (CONTIEx),  como

órgão deliberativo de assessoramento ao Comandante do Exército na condução da governança

de TI no âmbito da Instituição; no planejamento, direção e controle das ações de TI; e, na

formulação da Política de Tecnologia da Informação (BRASIL, 2012d, 2013), e alterada por

BRASIL (2017b);
b. aprovação da Concepção Estratégica de Tecnologia da Informação (CETI), com a

finalidade de orientar a elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação, para

atender as necessidades de TIC do EB (BRASIL, 2014a);
c. aprovação  do  Plano  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  (PETI),  com  a

finalidade de orientar a consecução dos Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação

(OETI) concebidos na CETI e alinhados ao Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx)

(BRASIL, 2014b);
d. determinação da elaboração do PDTIC a todas as organizações militares (OM) que

adquirem ou contratam qualquer recurso de TIC, devendo estar alinhado ao Plano de Gestão

da OM e ao PETI;
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e. aprovação das Instruções Gerais de Segurança da Informação e Comunicações para

o Exército Brasileiro, de modo a “viabilizar e assegurar a disponibilidade, a integridade, a

confidencialidade e a autenticidade das informações institucionais” (BRASIL, 2014c), além

da criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações do Exército Brasileiro

(COMSIC-EB) e seu respectivo regulamento (BRASIL, 2014d); e
f. aprovação da Política e da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro,

que visam identificar ocorrências com potencial lesivo aos objetivos institucionais, oferecer

respostas  oportunas  aos  riscos,  aperfeiçoar  os  processos  de  gestão  e  contribuir  com  a

governança corporativa (BRASIL, 2017a, 2017c).

No escopo da gestão de TIC no âmbito do DCT, a então Divisão de Informática - Div

Infor  (atualmente  Divisão  de  Tecnologia  da  Informação  -  DTI),  nesse  momento  de

transformação vivenciado pelo  EB,  empenhou-se  em adotar  as  boas  práticas  de  gestão  e

alinhar-se a esses novos normativos institucionais.

Nessa circunstância ainda, é relevante ressaltar o status quo (a estrutura e a situação)

em que  se  encontrava  a  área  de  TI  naquela  ocasião,  em  relação  à  forma  como  eram

conduzidas as tarefas.

Não  era  adotada  nenhuma  metodologia  de  gestão,  em  que  pese  alguns  militares

possuírem o  conhecimento  de  algumas  práticas  empregadas  no  mercado privado.  Mesmo

assim, havia um desinteresse na adoção de boas práticas, provavelmente pelo impacto a ser

causado em outros setores e por tirar pessoas da zona de conforto.

O modelo  era  empírico  e  focado  no atendimento  de  demandas  sempre  urgentes  e

imediatas (“apagando incêndio”), não havendo controle dos processos e muito menos tempo

para planejamento, ou seja, não se tinha ideia do que era consumido em recursos (pessoal,

material e financeiro) até a concretização do produto final, seja ele um bem ou serviço de

TIC.

As  tarefas  eram  executadas  de  forma  precária,  sem  nenhuma  métrica  de

acompanhamento,  rendimento de trabalho e muito menos  feedback.  O monitoramento das

tarefas  era  realizado  de  forma  intuitiva,  sem  controles  mais  rígidos  e  sem  nenhum

acompanhamento  de  performance  laboral.  Os  controles  eram  realizados  de  forma

desorganizada,  por  meio  de anotações  em papéis  e  divididos  conforme a função de cada

integrante da área de TIC.

Uma característica da gestão de TIC é a dificuldade em conseguir  envolver a alta

administração e  os demais  setores da organização na problemática da área de tecnologia.

Normalmente a TIC permeia, direta ou indiretamente, grande parcela da corporação; e por
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este motivo, por vezes, a área de TIC só é lembrada quando algo deixa de funcionar. Vale

recordar que custa caro obter bens e serviços de TIC, porém é muito mais dispendioso mantê-

los.

Da mesma forma como os serviços prestados, os processos de aquisição de ativos e de

contratação de serviços de TIC eram realizados sob demanda, muitas das vezes com um ônus

altíssimo, principalmente pela não qualificação do pessoal em licitações e contratos de TIC e

em técnicas de negociação.

Do cenário apresentado, foi planejada a reformulação da Divisão de Informática do

DCT, a fim de atender, em um primeiro momento, a evolução da gestão de TIC em curso no

EB e de mitigar o consumo de recursos de toda a ordem, tudo com uma finalidade audaz:

torna-se referência em gestão às Seções de TIC dos demais órgãos.

4 RESULTADOS ALCANÇADOS COM AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE TIC 
NO DCT

Diante do exposto,  A intenção deste  tópico é  será  apresentador os  resultados e  os

benefícios alcançados com a adoção das boas práticas de gestão de TIC no âmbito do DCT

como Organização Militar (OM).

Antes de mais nada, cabe destacar que a implementação de quaisquer modificações na

organização,  incluindo  em  si  a  governança  e  a  gestão  de  tecnologia  da  informação  e

comunicações,  geralmente  implica  em  uma  mudança  de  comportamento  na  própria

corporação,  bem  como  com  seus  stakeholders.  Esse  ambiente  gera  ansiedade,  cria

expectativas  e,  por  vezes,  incompreensão  entre  os  colaboradores.  É  necessário  envidar

esforços para preparar as pessoas  a uma inteligência emocional para trabalhar as pessoas e

prepará-las para a mudança, para a fim de que sejam agentes da transformação, convertendo a

suposta ameaça em oportunidade. Portanto, é fundamental um planejamento minucioso e um

gerenciamento cuidadoso da mudança. (COBIT 5, 2012, p. 38-41; DRUCKER, 2003).

Nesse sentido, cabe ao gestor de TIC trabalhar no sentido de conscientizar, sensibilizar

e envolver todos os setores da organização, em especial a direção, mostrando os benefícios de

um modelo de gestão que produz alta produtividade com o emprego mínimo de recursos. 

O gestor de TIC não pode definir o que a sua área tem de fazer, quais os caminhos

tomar e quais os objetivos atender. Estes aspectos têm que ser definidos pelo planejamento da
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organização, em consonância com os seus objetivos estratégicos. É a alta administração, por

meio da governança de TIC, quem dita os rumos da gestão de TIC (LUNARDI et al, 2014).

Passada a fase de identificação da necessidade da mudança, desenhou-se o restante do

planejamento com uma fase de preparação (conscientização, sensibilização e capacitação),

uma de execução (aplicação progressiva de metodologias, com soluções de contingência), e

por fim de avaliação e consolidação dos resultados (JUNIOR, 2009).

Assim sendo, o alinhamento ao planejamento organizacional ocorre somente com a

maturação da gerência da área de TIC, por meio da introdução de um adequado modelo de

gestão. Se houver uma desorganização da gestão de TIC, os processos que integram as tarefas

operacionais (gestão) não estarão interagindo com os processos corporativos (governança).

Nessa situação, surgiu a carência da adoção de um modelo mais focado na efetividade

das ações, direcionadas tanto ao processo de execução quanto aos resultados a serem obtidos,

por  meio  da  aplicação  de  uma  metodologia  baseada  em  um  planejamento  flexível  e

alinhamento aos objetivos da organização.

Dentro do processo de implantação da nova metodologia, foi planejado o investimento

em capacitação de pessoal, tanto da área de TI quanto de outros setores do DCT, na realização

de  diversos  cursos  e  estágios,  como:  planejamento  organizacional,  análise  e  melhoria  de

processos,  avaliação  organizacional,  elaboração  e  gerenciamento  de  projetos,  melhoria

contínua, gestão da segurança, gestão da informação, gestão de riscos, entre outros.

A capacitação,  além  de  criar  multiplicadores  do  conhecimento,  profissionalizou  o

quadro de efetivo, angariando um maior envolvimento de todos na gestão da organização, não

tão somente na área de TIC, mas no órgão como um todo. Um fator motivador foi a adoção de

um plano permanente de capacitação dos quadros.

O plano de capacitação proporcionou ainda, além da especialização do pessoal em

suas áreas, a possibilidade de multidisciplinariedade do conhecimento. Ou seja, na ausência

de  algum  militar,  por  exemplo,  por  motivo  de  férias,  suas  atribuições  eram  facilmente

desempenhadas por outro militar. 

Com o pessoal capacitado e motivado, foi posto em curso o desencadeamento da fase

de  execução  da  mudança,  com  a  aplicação  progressiva  de  boas  práticas  de  gestão,

flexibilizando e a adaptando os modelos aprendidos.

Um dos primeiros passos foi o mapeamento dos processos da Divisão de Informática,

que se mostrou importante no diagnóstico da repartição e contribuiu para a otimização de

tarefas e redução do tempo dispendido pelo pessoal. Alguns militares foram realocados nas

áreas mais afetas ao seu campo de conhecimento, aumentando a produtividade.
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As atividades especializadas em TIC no âmbito do DCT, como OM, são executadas

pela Divisão de Informática, a qual compete, conforme definido em Brasil (2014f, p.  22),

“instalar,  operar,  gerenciar  e  manter  a  infraestrutura  de  TI,  equipamentos  e  programas,

proporcionando o apoio em produtos (sistemas) e serviços (apoio ao usuário e manutenção)

para funcionamento do DCT [...]”.

A Div Infor é diretamente subordinada ao Chefe de Gabinete do DCT e sua estrutura

organizacional, após o mapeamento de processos, ficou composta pela Chefia e três seções

responsáveis pela execução das atividades técnicas de TIC, sendo elas:

a. Seção  de  Redes,  responsável  pelo  planejamento,  aquisição,  implantação  e

manutenção lógica da infraestrutura de ativos de rede;
b. Seção de Sistemas, responsável pelo levantamento, planejamento, desenvolvimento

/ aquisição, implantação e manutenção de soluções em sistemas de informação;
c. Seção  de  Manutenção  e  Suporte,  responsável  pela  instalação,  manutenção  dos

ativos de TIC, suporte técnico de TIC aos integrantes do DCT; e
d. Adicionalmente, a gerência da sala de videoconferência, por meio do controle da

agenda de atividades e o fornecimento de pessoal qualificado para a administração e operação

dos recursos de TIC disponíveis na mesma.

Como já observado na Figura 02, os investimentos em TIC no setor público crescem a

cada  ano.  Para  controlar  o  uso  de  recursos  públicos  com  as  aquisições  de  bens  e  as

contratações de serviços de TIC, a STI, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do

Ministério  do  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  delibera  sobre  os  assuntos  de

governança e de gestão de TIC no âmbito administração pública federal, sendo fiscalizada

pelos órgãos de controle interno (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-

Geral da União) e externo (Tribunal de Contas da União - TCU).

Com um vasto  repertório  de  normas,  instruções,  diretrizes,  acórdãos,  guias,  notas

técnicas, entre outros documentos regulatórios, o processo de compras de TIC tornou-se tão

complexo, dinâmico e envolvendo expressivo capital financeiro, que careceu a necessidade da

implantação de um setor específico para o tema (Seção de Aquisições e Contratos de TIC)

dentro  da  Divisão  de  Informática  do  DCT,  também subordinado  ao  Chefe  da  Div  Infor,

composto por quadros altamente capacitados.

Paralelamente,  foram  propostos  os  documentos  normativos  passíveis  de  revisão,

visando a adequação ao novo arcabouço regulatório que o EB estava adotando. O principal

documento revisado foram as Normas Gerais de Ação de Tecnologia da Informação do DCT

(NGA-TI-DCT), norma esta que regulava o uso dos recursos de TI no âmbito do DCT como

OM. Após a revisão, o documento passou a denominar-se Normas de Utilização dos Recursos
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de Tecnologia da Informação do DCT (NURTI/DCT), possuindo uma maior abrangência, com

escopo na  segurança  da  informação  e  comunicações,  na  gestão  de  riscos  e  na  gestão  de

sistemas corporativos e locais (BRASIL, 2012a).

Foi  também  instituído,  no  âmbito  do  DCT,  o  Comitê  Gestor  de  Tecnologia  da

Informação e Comunicações (CGTIC) com o objetivo de “estabelecer políticas e diretrizes

para  integração  dos  sistemas  que  compõem  a  plataforma  operacional,  assim  como

acompanhar e orientar a gestão de TIC e de promover o alinhamento das diversas áreas de

negócios  do  DCT com  a  área  de  TI”  (BRASIL,  2014g,  p.  1),  em  consonância  com:  a

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações proposta pelo Ministério do

Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão  (BRASIL,  2012b);  a  Concepção  Estratégica  de

Tecnologia  da  Informação  do  Exército  Brasileiro  (BRASIL,  2014a);  e  com  o  Plano

Estratégico de Tecnologia da Informação do Exército Brasileiro (BRASIL, 2014b).

Contudo,  a  ferramenta  que  proporcionou  um  dos  maiores  ganhos,  senão  o  maior

avanço, à gestão de TIC foi a instituição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e

Comunicação  (PDTIC).  Como  já  abordado,  a  SLTI  instituiu  o  PDTI  com  a  edição  da

Instrução Normativa nº 04, de 12 de novembro de 2010 (IN 04/2010).

No caso do DCT, o PDTIC tornou-se instrumento de gestão essencial para a execução

das ações de TIC dentro do órgão, possibilitando justificar os recursos aplicados, minimizar o

desperdício, garantir o controle, concentrar esforços no que é relevante e, por fim, melhorar a

qualidade do gasto público.

A elaboração do PDTIC (BRASIL, 2014e) baseou-se no modelo proposto pelo Guia

de Elaboração de PDTI do SISP, publicado em 18 de maio de 2012. O Plano está estruturado

da seguinte  forma:  informações iniciais  sobre o PDTIC,  com a metodologia aplicada e  o

levantamento dos documentos de referência, princípios e diretrizes; referencial estratégico de

TIC,  com a  missão,  a  visão,  os  valores,  os  objetivos  estratégicos  de  TIC e  a  análise  de

ambiente  interno  e  externo  (matriz  SWOT);  alinhamento  estratégico  com  os  objetivos

estratégicos do Exército e com os objetivos estratégicos do DCT; critérios de priorização das

necessidades de TIC; inventário das necessidades de TIC; e por fim, o plano de metas e ações,

o plano de gestão de pessoas, o plano de custeio e investimento, o plano de gestão de risco, o

plano de revisão e os fatores críticos para a sua implantação (BRASIL, 2014e).

A estruturação do PDTIC só foi possível devido a participação de todas as áreas de

negócio do Departamento, levando-se em conta suas demandas e expectativas, fruto de uma

gestão de mudança bem conduzida. 
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No domínio da gestão de riscos, o Guia de Elaboração de PDTI do SISP define o risco

como  “toda  possibilidade  de  frustração  dos  objetivos  das  ações  planejadas  pela

indisponibilidade de algum de seus requisitos.  Há inúmeras dimensões de risco: riscos de

recurso,  de  contexto  político-social,  de  oportunidade,  de  mudança,  de  objetivos  etc.”

(BRASIL, 2012c, p. 66).

O Plano de Gestão de Riscos do DCT possui o objetivo de identificar e tratar os riscos

que  podem  afetar  a  execução  das  metas  e  ações  planejadas  no  PDTIC,  levando  em

consideração a probabilidade de ocorrência, o impacto e os critérios de aceitação dos riscos.

Nesse quesito, o PDTIC também foi inovador, com a criação de uma tabela de análise do grau

de  exposição  ao  risco,  com os  respectivos  critérios  de  classificação,  adaptados  à  cultura

corporativa, ao grau de maturidade em gestão e às especificidades do DCT.

5 MATERIAL E MÉTODO

Conforme  salientou-se  abordado  na  introdução,  o  presente  trabalho  pretendeu

apresentar,  no  âmbito  do  Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia  (DCT),  os  resultados

alcançados após a implantação de ferramentas de gestão, por meio da análise das estratégias

institucionais e da adoção de boas práticas de gestão.

analisar acerca das necessidades de informação e serviços de TIC do Departamento de

Ciência e Tecnologia (DCT), por meio da análise das estratégias institucionais e da adoção de

boas práticas.

O DCT, que foi alvo da análise,  é um  Órgão de Direção Setorial  (ODS)  ODS  do

Exército  Brasileiro  surgido  da  fusão  da  Secretaria  da  Tecnologia  da  Informação  com  a

Secretaria de Ciência e Tecnologia, por meio do Decreto nº 5.426, de 19 de abril de 2005, e

tem  como  uma  de  suas  finalidades  realizar  a  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicações do Exército Brasileiro (EB) (BRASIL, 2005b).

Para  o  alcance  dos  resultados,  foi  realizada  uma  pesquisa  descritiva,  a  fim  de

descrever  expor  a realidade da transição da gestão de TIC antes e após a aplicação de boas

práticas gerenciais. Como ainda não houve a quantificação, análise e avaliação dos resultados

alcançados  na  aplicação  das  práticas  gerenciais  e  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da

Informação (PDTIC), a investigação pretende ter tem uma abordagem de pesquisa qualitativa.

Para  tal,  realizou-se  uma  pesquisa  bibliográfica  em  artigos,  livros,  periódicos,  normas,

regulamentos  e  legislações  afins,  além  da  consulta  a  fontes  abertas  na  Internet,  que

permitiramão estruturar um modelo teórico de análise, a definição de termos e a solução ao
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esclarecimento  do  problema  de  pesquisa  apresentado.  Com  a  finalidade  de  produzir

conhecimentos  para  uma  aplicação  prática  em  outras  organizações  militares  do  Exército

Brasileiro, o presente estudo consistiu em uma pesquisa aplicada, no intuito de apresentar

soluções a problemas comuns.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando ao problema inicialmente proposto, esta pesquisa pretendeu apresentar os

resultados alcançados após a implantação de ferramentas de gestão, por meio da análise das

estratégias  institucionais  e  da adoção de boas  práticas  gerenciais no âmbito  identificar  as

necessidades de informação e serviços de TIC do Departamento de Ciência e Tecnologia, por

meio da análise das novas modelagens de governança e gestão em voga no mercado e da

implantação das estratégias institucionais de transformação do Exército Brasileiro, no âmbito

dcontribuindo para a governança corporativa e da gerência de TIC interna ao DCT. Permitiu

ainda  buscar  o  atendimento  às  orientações  dos  órgãos  de  controle  e  a  observância  aos

princípios da Administração Pública.

Verificou-se assim que a simples utilização das TIC não garantem por si mesmas a

obtenção de resultados e o alcance dos objetivos estratégicos de uma organização. É preciso

concretizar seu alinhamento aos objetivos estratégicos da organização Ppara que as ações de

TIC  sejam  efetivas,  é  preciso  concretizar  seu  alinhamento  aos  objetivos  estratégicos  da

organização.

Pode-se afirmar que a direção pelo alinhamento às novas estratégias da Força Terrestre

e a procura pela efetividade nos resultados, conduziu à construção do PDTIC no DCT. Esta

ferramenta  consistiu  em instrumento  de  diagnóstico,  planejamento,  gestão  dos  recursos  e

processos  de  TIC,  e  promoveu  o  uso  racional  dos  recursos  disponíveis,  pelo  alcance  de

melhores resultados, de maior eficácia, eficiência e efetividade nos investimentos de TIC, e

do alinhamento estratégico de TIC aos objetivos estratégicos do DCT.

Uma vez  iniciado o processo  de  implantação de  qualquer  ferramenta  de gestão,  é

pouco  provável  que  se  volte  atrásobserva-se  uma  evolução  qualitativa  na  governança

corporativa.  Os benefícios para a organização são imensuráveis.  Contudo, há de se tomar

cuidado  com  o  entendimento  de  que  os  modelos  têm  que  ser  implantados  em  sua

integralidade,  da  forma  como  foram  concebidos.  É  um  erro  clássico  de  gestores

despreparados. A adaptabilidade e flexibilidade proporcionada pelos frameworks consagrados
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no mercado demonstram que é  factível  sua implantação, da menor empresa à maior,  seja

privada ou da administração pública.

Ressalta-se  ainda  que  o  caso  estudado  só  obteve  sucesso  com o  planejamento  da

mudança, fator que é ignorado ou desacreditado por alguns gestores. Preparar a mudança foi

fundamental para o atingimento do objetivo proposto pela implantação das boas práticas de

gestão. 

Por fim, impende ainda frisar que a implementação das ações previstas no PDTIC

importou,  em  um  primeiro  momento,  em  maior  investimento  para  a  modernização  da

infraestrutura, dos sistemas, dos processos de TIC e para a capacitação de recursos humanos

nas novas tecnologias. Essas ações viabilizaram a otimização dos processos de trabalho das

áreas de negócios e a disponibilização de novas funcionalidades e serviços de TIC, com alta

disponibilidade de infraestrutura e serviços, assim como também o provimento de soluções

com maior celeridade, confiabilidade e segurança. Reafirma a condição do custo da TIC para

o negócio da organização, entregando maior valor agregado e trazendo mais produtividade,

em que pese a necessidade de dispêndio permanente para a sua manutenção.

A fim de contribuir com o constante aperfeiçoamento dos processos de governança e

gestão  de  TIC  no  âmbito  do  DCT,  este  estudo  pode  ser  continuado  com  um  maior

aprofundamento  em  lições  aprendidas,  promovendo  um  intercâmbio  de  experiências  em

governança  em  gestão  com  outros  órgãos  da  administração  pública.  Discutir  e  trocar

conhecimentos  práticos  é  uma  forma  de  melhoria  contínua,  onde  pode-se  verificar

comportamentos e realinhar procedimentos.

Outra proposta  para trabalhos futuros  seria a elaboração de  um estudo  quantitativo

baseado na avaliação dos resultados alcançados com a execução do último PDTIC vigente. A

mensuração  numérica  resultaria  em dados  e  resultados  mais  objetivos,  auxiliando  o

aperfeiçoamento e  a retroalimentação de processos, além da indicação de novos caminhos a

serem seguidos.

THE EVOLUTION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

MANAGEMENT OF THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF

THE BRAZILIAN ARMY
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ABSTRACT

This paper analyzes the evolution of the Information and Communications Technology (ICT)
management of the Department of Science and Technology (DCT) of the Brazilian Army.
Such an  approach  is  justified  by  the  fact  that  DCT pioneered  the  implementation  of  the
Information  and  Communications  Technology  Master  Plan  (PDTIC)  within  the  Brazilian
Army, as well as other best practices in ICT management in the private sector and public
administration, all under the normative framework that regulates the subject. The objective of
this  study  is  to  present  the  results  the  results  achieved  after  the  implementation  of
management tools, through the analysis of institutional strategies and the adoption of good
management  practicesof  the  information  needs  and  ICT  services  of  the  DCT  after  the
implementation of management tools, through the analysis of institutional strategies and the
adoption  of  good management  practices.  This  purpose  will  be achieved by analyzing the
experience of transition from ICT management of the DCT before and after applying good
managerial practices.This purpose will be achieved through the analysis of the case study of
the  transition  of  ICT management  of  the  DCT before  and  after  the  application  of  good
managerial  practices. The  analysis  demonstrated  the  effectiveness  in  the  results  when
adopting ICT management tools, even at an initial maturity level, producing knowledge and
experiences for practical application in other military organizations of the Brazilian Army.
Keywords: ICT Management. Information Technology. Brazilian Army.
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