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Contextualização da Embrapa
“Sua missão é viabilizar soluções de
pesquisa, desenvolvimento e inovação
para a sustentabilidade da agricultura, em
benefício da sociedade brasileira” (PDE, 2007)

•

Atua por intermédio de:
• 43 Unidades de Pesquisa em quase todos os Estados, nos
mais diferentes biomas brasileiros
• 2 Serviços, sendo 1 de Negócios Tecnológicos composto de
12 escritórios e 2 Unidades de Produção
• 14 Unidades Administrativas na Sede
• 5 Laboratórios Virtuais no exterior (LABEX):
•

•

EUA, França, Holanda, Inglaterra e Coréia do Sul

Cooperação Sul-Sul
1.

Embrapa África:
•

2.

Gana, Mali, Moçambique e Senegal

Embrapa Américas:
•

Panamá e Venezuela

Ações de implantação de
Governança de TI

Elaboração do PDTI: Etapas e produtos
CRONOGRAMA

P
D
T
I

ETAPAS

PRODUTOS

Jul/Ago/09

•Demanda de elaboração do PDTI
•Formação do Grupo de Trabalho
•Elaboração do Plano de Trabalho

Set/09

•Diagnóstico de TI
•Levantamento de necessidades
•Análise SWOT

Material
para o
Workshop

•Workshop de TI
•Elaboração do PDTI
•Elaboração do Plano de
Implantação do PDTI

Produto 2
Produto 3
Produto 4
Produto 5

Out/Nov/09

Dez/09

•Validação pelo Comitê Gestor de
TI

Produto 1

Documento
de
validação

3: Necessidades
PorProduto
que Governança
de TI? de informação (NI) priorizadas

ESCALA
Ambientes
Modernos

CRITÉRIOS




Aumento da agilidade e
flexibilidade da gestão
Ampliação da atuação em rede



Melhoria dos processos de
comunicação



Melhoria da gestão do
conhecimento e da segurança da
informação





Aumento de qualidade e eficácia
dos projetos de PD&I
Economia de recursos e redução
de custos



0 a 4 = Nenhuma importância



1 = Baixa importância



2 = Média importância



3 = Alta importância



4 = Extrema importância



N/A = Não avaliada

Produto 3: Necessidades de informação avaliadas com nota
máxima
Nro

P ro ces s o
As s o ciado

1

Ges tão da
P ro gramação de
P &D

2

3

4

5

Neces s idades de info rmação das Unidades

No ta Unidades que s o licitaram
Carteira de P ro jeto s apro vado s , não apro vado s , finalizado s e de co o peração
ARI ARN CENARGEN CNP A
técnica (macro pro gramas e editais , s ubmis s ão , avaliação , aderência ao
CNP AB CNP AE CNP AF
P DU/P DE, aco mpanhamento do s plano s de ação , metas , atividades ,
CNP AT CNP C CNP MA
indicado res de des empenho e ris co s , aco mpanhamento
CNP MS CNP S CNP T CNP TIA
o rçamentário /financeiro , captação de recurs o s externo s , co municação entre
CNP UV CP AC CP ACT CP AFa equipe, armazenamento de dado s técnico s , identificação do s evento s ,
AC CP AF-AP CP A
publicaçõ es , tecno lo gias , pro duto s e pro ces s o s gerado s , relató rio s e
CP AP CP ATC CP ATSA
gráfico s técnico s e gerenciais ) integrado co m o CLP , P AT, SAAD e SIAFI e
CP ATU CTAA DP D SAP C
24
dis po nível para co ns ulta o nline.
SCT

Ges tão do s recurs o s genético s vegetais , animais e micro o rganis mo s (dado s
Ges tão de Supo rte
de pas s apo rte, caracterização , avaliação , co ns ervação , intercâmbio e
à P &D
quarentena, info rmaçõ es s o bre es tres s es bió tico s e abió tico s ).
Ges tão de
Tecno lo gia da
Info rmação
Execução e
Aco mpanhamento
das Es tratégias
Execução e
Aco mpanhamento
das Es tratégias e
Ges tão de
P es s o as

Co mpartilhamento de info rmaçõ es do s s is temas co rpo rativo s - Integração
do s s is temas co rpo rativo s
Sis tema de ges tão integrada de to do s o s pro ces s o s da Embrapa (CP D,
CAA, CCN)

24

CENARGEN , CNP AF

24

wo rks ho p

24

Aco mpanhamento de fo rma integrada do cumprimento do P DU / P AT / SAU
24
/ SAAD (metas pro gramadas , alcançadas e não alcançadas , atividades )

wo rks ho p

CNP AF CNP AT CNP S
CNP SA CNP T DAF DP D
CP AP

Produto 4: PDTI

Produto 4:
PDTI

1. Histórico de TI na Embrapa
2. Direcionamento estratégico
• Missão, visão, valores
• Diretrizes de TI
3. Governança de TI na Embrapa
• Estrutura organizacional do
DTI

4. Projetos e ações estratégicas
5. Fatores críticos para implantação
do PDTI

Direcionamento estratégico

Missão, visão e valores

Diretrizes de TI
1.

Estabelecer um modelo de governança de TI na Embrapa que seja alinhado aos objetivos e
diretrizes estratégicas da Empresa e que também seja aderente aos modelos, às normas,
aos padrões de referência e às legislações vigentes

2.

Compor uma equipe de TI que integre, em termos qualitativos e quantitativos, as
competências e as habilidades necessárias ao atendimento da missão da Embrapa.

3.

Desenvolver processos, projetos e ações de TI de forma integrada e colaborativa com as
Unidades e com base em procedimentos, padrões e arquitetura tecnológica
institucionalizadas.

4.

Garantir que o acesso, o tratamento e o armazenamento de informações na Embrapa
ocorram em conformidade com políticas e normas que assegurem confidencialidade e
integridade de tais informações.

5.

Definir e viabilizar o orçamento e a alocação de recursos de investimento e custeio para TI
que sejam compatíveis com as necessidades de informação relacionadas aos objetivos
estratégicos da Embrapa.

6.

Atualizar continuamente a infra estrutura tecnológica (hardware e software), de maneira a
desenvolver e fornecer produtos e serviços de TI de qualidade e compatíveis com as
necessidades da Empresa.

7.

Prestar atendimento aos clientes de TI em conformidade com os padrões de qualidade
estabelecidos na Empresa.

8.

Promover o uso da TI na prática de negócios pela internet (e-commerce) de maneira a
atender, com qualidade e agilidade, às demandas de clientes em todas as partes do Brasil
e do mundo.

Ex. Estratégias associadas as Diretrizes de TI
Diretriz 1. Estabelecer um modelo de governança de TI na Embrapa que seja alinhado
aos objetivos e às diretrizes estratégicas da Empresa e que também seja aderente
aos modelos, normas, padrões de referência e às legislações vigentes.

Estratégias Associadas:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Definir, validar e institucionalizar os processos fundamentais de governança de TI
baseadas em ISO, ABNT, COBIT e ITIL, para o atendimento das diretrizes
governamentais e da Embrapa.
Implantar um processo de avaliação de desempenho e de resultados dos processos,
projetos e ações de TI.
Definir, validar e institucionalizar procedimentos e critérios para orientar a
contratação de produtos e serviços de TI.
Adequar a estrutura organizacional da TI da Embrapa ao novo modelo de
governança de TI.
Definir projetos e ações gerenciais para atender às necessidades de informação
priorizadas.
Apoiar as ações de gestão da informação e do conhecimento da Embrapa.
Estabelecer a gestão da inovação como requisito na área de TI.

Alinhamento com o V PDE:
•

Diretriz 1 (PDE): Consolidar um modelo institucional de gestão ágil e flexível, com
autonomia para associações e parcerias.

Governança corporativa de TI

Produto 5: Plano de implantação - 5W2H
Priorização

Conformidade
Técnica e Legal

When

Auditoria

O que?

Desvio/
aprovação?

Justificativa

Why
Por que?

What

RESULTADOS

Quando?
Abrangência

How much
Quanto custa?

Responsáveis

Who
Quem?

Impacto/
mensuração

Como?

PDCA

Onde?

Auditoria

How

Escopo

Where

Conformidade
Estratégia

Decisão

AVALIAÇÃO

Criação do Comitê Gestor de TI (CGTI)
1. Instituído pela Resolução Normativa n 23, de
21/09/2009 - BCA n 35
2. Debate e deliberação sobre diretrizes, projetos e
ações propostas no PDTI em 14 de dezembro de 2009

PDTI aprovado e publicado

Institucionalização do PDTI na Embrapa
1. Divulgação do PDTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Vídeo conferência realizada em 17/12/09
Comunidade Virtual de Governança de TI (CATIR)
Todos.com e Folha Embrapa
Apresentação para Diretoria e Unidades Centrais
Disponibilização na Intranet
Publicação e distribuição do Produto 4: PDTI
Árvore de governança
Reunião de Chefes, outros fóruns

Atualização da árvore de governança de TI

Implantação do PDTI
1. Elaboração dos projetos para submissão ao MP 5: Desenv. Institucional
2. Criação de Grupos de trabalho para:
1. definição da arquitetura padrão de desenvolvimento de software
2. avaliação do uso de SL e definição de melhorias na estratégia de
implantação
3. Implantação do e-mail corporativo
3. Realização da pesquisa de competência de TI na Embrapa
4. Priorização do atendimento das N.I priorizadas no PDTI
5. Elaboração do Plano de capacitação corporativo
•

Workshop de Governança de TI

•

Workshop de Sistemas de Informação

•

Curso para validação e formalização do Processo de contratação de serviços de TI
premiado no PBQP – ciclo 2009

6. Continuação do ciclo de palestras
7. Divulgação das decisões do CGTI e do PDTI em todas Unidades
8. Painel sobre governança corporativa na reunião de chefes

Fatores críticos de sucesso
1. Tornar o processo de implantação do PDTI um compromisso institucional da
Diretoria Executiva, dos chefes e empregados, conduzido de forma
institucional e integrada a outros processos estratégicos da Empresa.
2. Garantir que as contratações de serviços e produtos de TI na Embrapa sejam
fundamentadas em análise e parecer das áreas de tecnologia da informação,
para garantir o alinhamento com as diretrizes do PDTI.

3. Institucionalizar a participação da área de TI da Embrapa em colegiados e
fóruns decisórios da Empresa, visando garantir o alinhamento da TI às
estratégias organizacionais.
4. Compor um quadro de competências de TI com as especialidades
necessárias para implantação do PDTI.
5. Garantir recursos orçamentários e financeiros para a execução das ações e
projetos do PDTI.
6. Definir e institucionalizar o modelo de governança corporativa de TI.
7. Implantar a estrutura organizacional de TI
8. Descrever o processo conceitual referente às necessidades de informação
antes de iniciar sua automação.

Desafio: Alcançar o nível 4
Nível

Característica

Posicionamento

O que entrega

0

Técnica

TI operacional, com foco nos
recursos disponíveis

Funções

1

Isolada

TI é um guichê em que
entregam e saem pedidos

Serviços

2

Baseada em
processos

TI faz gestão de demandas.
Há atendimento efetivo do
que o usuário quer

Soluções

3

Prestadora de
serviços internos

TI é vista como uma unidade
de negócio. O CIO é membro
do Comitê

Negócios

4

Serviços
compartilhados

TI é parceira de negócio
dos clientes

Valor

OBRIGADA!
edmeia.andrade@embrapa.br

