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RESUMO 
 
O presente trabalho foi desenvolvido tendo como base a crescente da 
Tecnologia da Informação –TI –, e sua importância em sistemas de controle, 

gerenciamento e automatização de processos. Em 2011, o Manual de 

contratação de TI, teve sua primeira versão, passando a se chamar de “Guia 

Prático para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação”. Nele são 

detalhados os processos, atividades, artefatos e atores envolvidos na 

contratação de Soluções de TI. Em 2019 a Instrução Normativa n.º 1, de 4 de 

abril de 2019 (BRASIL, 2019 b), traz um novo modelo para contratação de 

bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação no âmbito do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do 

Poder Executivo Federal (Sisp). O novo modelo simplifica o processo ao 

incorporar o Plano Anual de Contratações e eliminar documentos. O problema 
em questão é a necessidade de atender a Instrução Normativa que rege o 

processo de contratação com, menos burocracia, maior transparência e 

automatizando processos repetitivos que geram morosidade, de forma a 

atender as expectativas dos Stakeholders do Instituto Federal de Ensino e 

Tecnologia de Rondônia – IFRO. Com o fluxo de contratação atualizado, a 

proposta é utilizar-se da metodologia do Design Thinking no desenvolvimento 

de um sistema focado nos Stakeholders, com soluções que atendam de 

maneira efetiva e eficaz tanto a sociedade quanto ao gestor, setores e, no que 

lhe concerne, atenda a organização em sua totalidade. A aplicação das 

ferramentas do Design Thinking do começo ao fim da pesquisa, resultou em 
um produto tecnológico que, permitiu ao IFRO, maior participação e gestão 

por parte dos Stakeholders. 

 

Palavras-chave: Stakeholders. Design Thinking. Aquisições de TI. 



ABSTRACT 
 
This work was developed based on the growing Information Technology - IT -, and 
its importance in control, management and process automation systems. In 2011, 
the IT Hiring Manual, had its first version, changing its name to “Practical Guide for 
Hiring Information Technology Solutions”. It details the processes, activities, 
artifacts and actors involved in hiring IT Solutions. In 2019, Normative Instruction 
No. 1, of April 4, 2019 (BRAZIL, 2019 b), brings a new model for contracting 
information and communication technology goods and services within the scope 
of the Technology Resources Management System of Information from the 
Federal Executive Branch (Sisp). The new model simplifies the process by 
incorporating the Annual Contracting Plan and eliminating documents. The 
problem in question was the need to comply with the Normative Instruction that 
governs the hiring process with less bureaucracy, transparency and automating 
repetitive processes that generate delays, in order to meet the expectations of the 
Stakeholders of the Federal Institute of Education and Technology of Rondônia - 
IFRO. With the updated hiring flow, the proposal is to use the Design Thinking 
methodology in the development of a system focused on Stakeholders, with 
solutions that effectively and efficiently serve both society and the manager, 
sectors and, with regard to it , serve the organization in its entirety. The application 
of Design Thinking tools from the beginning to the end of the research, resulted in 
a technological product that, allowed IFRO, greater participation and management 
by the Stakeholders. 
 
Keywords: Stakeholders. Design Thinking. IT acquisitions.
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1  INTRODUÇÃO 

 
O crescimento do Estado e o surgimento e desenvolvimento das organizações 

na sociedade são frutos do que Weber (1966) denominou burocracia. A origem disso 

está no Estado moderno como instrumento de controle de diversos setores da vida 

social, no crescimento das organizações políticas e sindicais e na racionalização do 

trabalho produtivo no âmbito da empresa capitalista. 

O especialista Matias Pereira (2012, p. 31) afirma que a “administração 

pública brasileira tem sua gestão baseada em uma estrutura pesada e burocrática”. 

Para Lima (2013, p. 44), a gestão contemporânea “requer participação e 

envolvimentos dos Stakeholders, além de um sistema de informações confiáveis”. 

A utilização de sistema de controle, gerenciamento e automatização de 

processos tem dado aos profissionais de tecnologia de informação, como analista de 

sistemas, desenvolvedores, engenheiros de software e técnicos, protagonismo no 

setor público e privado. A quantidade de vagas no mercado de trabalho e nos 

concursos públicos tem mostrado o interesse dos administradores na utilização e 

suporte em sistemas de informações gerenciais, conforme consta no site da 

COMPUTERWORLD.1 

O desafio da administração pública está na parte gerencial, pelo crescente 

mecanismo de controle, que muito embora necessário, desenvolve um ciclo de 

desconfiança, focando os sistemas em processos e menos no resultado. Essa cultura 

burocrática “[. . . ] é uma administração desconfiada, legalista, escapista, ao mesmo 

tempo, irreverente e cordial” (LIMA, 2013a, p. 49). 

O Decreto n.° 7.579 de 11/10/20202 organizou o planejamento, a 

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

informação e informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal  – 

APF –, sob a forma do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação – SISP.  

Todas as contratações relacionadas aos bens e serviços de Tecnologia da 

Informação – TI –, dos órgãos devem ser realizadas em conformidade com o 

Planejamento Estratégico deste. Neste contexto, é evidente a necessidade de um 

 
1 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/ carreira/desenvolvimento-de-sistemas-oferece-
boas-oportunidades/.> Acesso em: 26 de outb. 2019. 
2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7579.html>. 
Acesso em 25 de out. 2019. 
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planejamento de TI que se incorpore ao Planejamento Estratégico Institucional. 

Para as contratações relacionadas à Tecnologia da Informação foi 

desenvolvido o Modelo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação – 

MCTI –, baseado nas fases e processos descritos na Instrução Normativa – IN –, 

criada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI –, do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) n.º 4, de 11 de setembro de 2014 (IN 

SLTI/MP n.° 4/2014) (BRASIL, 2014), que vigorou até abril de 2019. 

O Ministério da Economia simplificou os procedimentos com a publicação das 

instruções normativas Instrução Normativa n.º 1, de 04 de abril de 2019 ((BRASIL, 

2019b)) e Instrução Normativa n.º 1, de 10 de janeiro de 2019 (BRASIL, 2019a), 

assegurando que a administração pública federal priorizará a melhoria dos serviços 

aocidadão, aprimorando os investimentos no setor de TI. 

A IN SGD/ME n.º 1/2019 amplia a responsabilidade dos gestores 

públicos no processo de contratação e privilegia o planejamento. Com base 

nestas considerações e buscando inovações essenciais para as organizações 

do setor público federal, a dissertação em questão descreve uma pesquisa no 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia –IFRO –,  que atua na 

oferta de educação presencial e a distância – EaD –, o qual, territorialmente, 

está presente em vários municípios do Estado de Rondônia. 

 
1.1 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Em 11 de abril de 2018, o Tribunal de Contas da União – TCU –, publicou 

um relatório com levantamentos feitos em 581 órgãos e entidades da APF 

sobre governança e gestão em 2017. Trata-se de um levantamento realizado 

com o objetivo de obter e sistematizar informações sobre governança pública e 

gestão de TI, contratações, pessoas e resultados (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2017). Uma das questões abordadas no relatório refere-se à 

“realizar planejamento das contratações“, que tratou sobre a existência de 

processo de trabalho para elaboração do plano de contratações da 

organização. O próprio texto aponta que a questão não abrange apenas a 

área de gestão de TI, mas a organização em sua totalidade, sendo que o 

resultado do levantamento do ano de 2017 foi que 62% das organizações ainda 

estão no estágio inicial de capacidade na execução de processo de 
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planejamento das contratações. “O resultado revela que uma grande parcela 

das organizações públicas pode estar incorrendo em irregularidades quando 

da realização de suas contratações de TI” (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2017, p. 46 item 338). 

Cruz, Andrade e Figueiredo (2011, p. 96) trazem algumas experiências 

com profissionais da área de TI, tanto como suporte ou como gestores no setor 

público, que encontram dificuldades na contratação de serviço e insumos de 

TI: 

 
a) a legislação pública sobre contratações parece complexa demais 
para garantir um processo eficiente de contratação, com amarras que 
tanto impedem a celeridade, quanto expõe o contratante aos licitantes 
“aventureiros”; b) poucos colegas da área de TI se dispõem ao 
sofrimento de preparar uma licitação, não raro considerando que 
licitações não competem à área de TI, mas à área administrativa; c) as 
conversas com as demais áreas envolvidas nas contratações (área de 
licitações, de contratos, de orçamento e contabilidade, jurídico) são 
difíceis e, em geral, a preparação da licitação envolve muitas idas e 
vindas de ineficiente retrabalho; d) após extenuante esforço de 
alcançar sucesso nas contratações mediante licitação com todos os 
cuidados conhecidos, há a frustração com os resultados de alguns 
contratos e um verdadeiro pavor de se ter desatendido algum aspecto 
desse verdadeiro “cipoal” de leis, normas e jurisprudências, erro só 
descoberto pelas instâncias de controle (interno ou externo) quando é 
tarde demais. (ANDRADE, CRUZ e FIGUEIREDO, 2011, p. 96) 

 
Uma vez padronizado o processo de contratação e, sendo uma prática 

a ser adotada por toda a comunidade da APF, há evidente necessidade de uma 

ferramenta que possa proporcionar o gerenciamento, transparência, agilidade 

e resultados satisfatórios aos processos de contratação. Segundo o Ministro 

Sherman (2011, p. 31), “a tecnologia da informação é o coração da 

administração pública, podendo fazê-la parar ou avançar.” 

A metodologia do Design Thinking vem ao encontro com a necessidade 

de desenvolvimento de sistemas focados nos Stakeholders. Com soluções que 

atendam de maneira efetiva e eficaz a sociedade, também o gestor, setores e, 

no que lhe concerne, atenda a organização em sua totalidade. 

Há a necessidade de atender a Instrução Normativa, porém, com 

menos burocracia, mais transparência e automatizar os procedimentos que 

geram morosidade de forma a atender a expectativas dos Stakeholders. Nesse 

sentido, quais as providências tomadas pela instituição pesquisada para 

diminuir a morosidade e entraves na aplicação da IN SGD/ME n.º 1/2019 para 

contratação de bens e serviços de TI? 

 
 
1.2.  OBJETIVOS GERAL 



 

  

 

19 
STAKEHOLDERS EM FOCO: DESIGN THINKING APLICADO A 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo desenvolver um Sistema de 

Informação Gerencial (SIG) para atender as diretrizes da IN SGD/ME n.º 

1/2019, para tornar mais célere a contratação de bens e serviços de TI, 

aplicando os fundamentos do modelo de Design Thinking. 

 
1.2.1  Objetivos específicos 

 
 Verificar qual é o nível de aderência das diretrizes da IN SLTI/MP 

n.°4/2014 no IFRO; 
 Descrever o modelo atual de fluxo de demandas e planejamento de 

contratação de produtos e serviços de TI do IFRO; 
 Desenvolver um sistema ou módulo que facilite aos Stakeholders a 

realização de demandas, controle, visibilidade, análise e planejamento 
de produtos e soluções de TI sob percepção das stakeholders, do 
IFRO, no processo com base nos fundamentos de Design Thinking. 

 
1.3  JUSTIFICATIVA 

 
A Controladoria-Geral da União – CGU –, com o intuito de aprimorar a 

gestão pública, realiza ações de controle com o fito de avaliar a correta 

aplicação dos recursos  públicos.  Em  seu  “relatório  de  avaliação  por  área  

de  gestão  Nº 5” (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2015, p. 34), que 

trata de contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas mensurados em pontos de função, afirma que “cabe a cada unidade 

a adoção dos meios mais eficientes e efetivos, objetivando proceder com uma 

gestão contratual que coaduna com a legislação em vigor”. Nesse sentido que 

o mesmo recomenda: 

 

“A utilização de sistemas de informação auxilia na gestão contratual, 
permitindo maior eficiência na construção de histórico do gerenciamento dos 
contratos, agilidade na validação dos itens das ordens de serviço e 
padronização da linguagem, a fim de evitar duplicidade de demandas e 
retrabalho desnecessário”. (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2015, p. 
34) 
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Ao longo de oito anos compondo a equipe de analista de Tecnologia da 

Informação de do IFRO, a frente da Coordenação Geral de TI do Campus de 

Colorado do Oeste, vivenciando desde 2010 as mudanças ocorridas nas 
contratações de produtos e serviços de TI, bem como a preocupação quanto a 

observar a IN SLTI/MP n.°4/2014, e IN SGD/ME n.º 1/2019, uma vez que a IN 

trouxe uma mudança nos procedimentos habituais de contratação. 

A preocupação de vários anos sempre foram a de reduzir o impacto 

burocrático do advento da IN nos procedimentos habituais de contratação e 

na implantação direta das ações que colaborem com a melhoria de controles 

a serem aplicados as contratações de TI, é o que se propõe esta pesquisa. 

 

1.4  CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 
Com o advento do Programa Nacional de Gestão Pública – GESPÚBLICA 

–, um novo modelo de gestão, cujo propósito é aumentar a qualidade dos 

serviços prestados, sem a desculpa de que a lei não permite, agregando 

ganhos sociais a todos as áreas. 

A compreensão da dupla natureza – técnica e política – da mudança 
proposta pela GESPÚBLICA fez com que se chegasse a um modelo 
de gestão pública no qual a eficiência e a eficácia administrativas 
fossem parte de uma cadeia cujo elo final fosse a efetividade traduzida 
em ganhos sociais (LIMA, 2013, p. 50). 

 
Para isso, a pesquisa propõe realizar uma análise junto aos 

Stakeholders para entender as necessidades e expectativas, com base nos 

sete estágios apresentados por Ambrose e Harris (2009), lançando mão das 

ferramentas listadas por Vianna et al. (2012) no processo de levantamento de 

demanda simples e acessível ao usuário; criação de uma linha de tempo, 

desde a geração da demanda, até seu processo de compras para rastrear as 

demandas; desenvolvimento de um sistema de aviso para cada setor 

responsável pela fase de planejamento das aquisições de produtos e serviços 

de tecnologia de informação, geração de relatórios gerenciais. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 
Neste capítulo apresentam-se, os fundamentos da pesquisa como a 

teoria dos Stakeholders, desenvolvida por Freeman (2010), seguida por um 

estudo da Governança de Tecnologia da Informação, sob aspectos de 

liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de 

TI esteja bem alinhada com as estratégias   da organização. Na sequência o 

referencial aborda os principais decretos, leis e normativas que devem ser 

observadas no âmbito do planejamento de contratação pela Administração 

Pública Federal. 

 

 
2.1  TEORIA DOS STAKEHOLDERS 

 

Robert Edward Freeman, filósofo, professor de administração de 

empresas e Co-Diretor do Olsson Center for Applied Ethics na Darden, Escola 

de Negócios da Universidade da Virgínia, usou o termo Stakeholder (em 

português, parte interessada ou interveniente) de maneira mais ampla em 1984, 

em seu livro de referência, Strategic Management: A Stakeholder Approach, dando 

início a teoria dos Stakeholders. A literatura sobre a teoria das partes interessadas 
tornou-se vasta e diversificada. 

A teoria dos Stakeholders foi desenvolvida, em particular, para resolver 

ou pelo menos reconceituar vários problemas específicos: o problema da 

criação de valor e comércio; o problema da ética do capitalismo; o problema da 

mentalidade gerencial. 
 

A teoria dos Stakeholder sugere que se adotamos como unidade de 
análise a relação entre um negócio e os grupos e indivíduos que 
podem afetar ou são afetados por ele, então temos uma chance 
melhor de lidar com esses três problemas (e certamente há outros, ou 
outras maneiras de contextualizá-las) (FREEMAN, 2010, p. 5). 

 
Bryson (2011, p. 33) afirma que a “análise dos Stakeholders é a chave 

para o sucesso nos setores públicos e sem fins lucrativos”, tanto quanto para 

empresa privada. O desenvolvimento de um planejamento estratégico, algo 

crucial para a organização, deve partir da análise preliminar dos Stakeholders. 

Em meio a inúmeras técnicas  de análise, Bryson (2011, p. 40) apresenta três 

etapas básicas: identificação das partes interessadas; identificação do nível de 

agregação; e, em especial, observar as gerações futuras. 

Na Figura 1 a segir, Bryson (2011, p. 134) apresenta um mapa típico de 
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Stakeholders do setor público. As partes interessadas incluem fornecedores, 

contribuintes, imprensa e outros grupos de interesse. Claro que dependendo 

da organização pode haver muito mais. 

 
   

Fonte: Bryson (2011, p. 134) 

 
Do ponto de vista prático, a observação de um sistema macro, sem 

muita amplitude ou refinamento, permite uma maior compreensão e percepção 

da realidade.  

Tavares (2010, p. 178) afirma que “atuação varia conforme seja seu 

papel econômico, social e político em relação ao seu próprio ambiente de 

atuação e ao ambiente de atuação da própria organização”.  

  

Figura 1– Mapa de Stakeholders – Governo 
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Ele apresenta os principais Stakeholders de uma organização, 

ilustrado na a seguir, é possível notar um número menor de Stakeholders em 

relação ao Mapa de Stakeholders, apresentado por (BRYSON, 2011), na 

figura anterior. 

 

 

 
Fonte: Tavares (2010, p. 178) 

 

Clarkson em sua pesquisa realizada entre os anos de 1983 a 1993, define 

os Stakeholders como primário e secundário, sendo o primeiro,  aquele que  sem 

a participação contínua da corporação não pode sobreviver, como os acionistas e 

investidores, funcionários, clientes, fornecedores, etc. “Existe um alto nível de 

interdependência entre a corporação e seus principais grupos de Stakeholders“ 

(CLARKSON, 1995, p. 106). 

Já os Stakeholders secundários, segundo CLARKSON (1995, p. 107), “[. 

. . ] são definidos como aqueles que influenciam ou afetam, ou são influenciados, 

ou afetados pela corporação, mas eles não são envolvidos em transações com a 

corporação e não são essenciais para sua sobrevivência“. 

As relações com os públicos relevantes são complexos, “[. . . ] a gestão 

dessas relações permite o estabelecimento dos elos necessários ao 

desempenho mais adequado das atividades organizacionais” (TAVARES, 

Figura 2 – Principais públicos relevantes de uma organização 
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2010, p. 192). Um relacionamento ocasional ou aleatório entre a organização 

com os Stakeholders, não é adequado. É necessária uma integração da 

organização com o seu ambiente de modo mais amplo, com os componentes 

de seu nível setorial. 

O Clarkson Centre for Business Ethics (1999) apresenta as organizações 

como associações espontâneas e voluntárias, nas quais, diversos indivíduos e 

interesses colaboram para a criação e distribuição de riquezas. O sucesso da 

organização depende da aplicação de princípios que transcendam os valores 

nacionais, culturais e modelos de operação, atingindo os objetivos gerais das 

corporações segundo normas humanas e sociais.  

Em resposta a essas preocupações e necessidades,   CLARKSON CENTRE 

FOR BUSINESS ETHICS (1999)   apresenta sete princípios   da gestão dos 

stakeholders, apresentados na tabela a seguir. 

 

 

Fonte: CLARKSON CENTRE FOR BUSINESS ETHICS (1999, p. 4) 
 

  

Tabela 1– Princípios da Gestão dos Stakeholders 
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Lima (2013b, p. 140) chama a atenção para o termo “estratégia” em seu 

livro “A Excelência da Gestão Pública”, assumindo vários significados de uso 

comum, mas que em suma, “refere-se ao modo de agir escolhido para atingir um 

objetivo ou para atribuir importância a um determinado objeto, local ou assunto”. 

Lima (2013b) ainda afirma que os resultados das estratégias do setor público 

estão longe de atingir “o padrão de sociedade que o cidadão deseja e que cabe 

ao Estado, direta e indiretamente, construir”. Utilizar-se do planejamento 

estratégico, com foco mais no “como agir” e menos no resultado a ser colhido, é 

um “equívoco estratégico”, segundo Lima (2013,p. 142), pois funciona como uma 

barreira burocrática, que produz papel, aloca serviços, mas agrega pouco valor à 

gestão e ao cidadão. 

Custódio e Costa (2016) em seu artigo, “Os novos modelos de Gestão 

Pública e os Stakeholders“, evidência que há um aumento nas pesquisas e 

trabalhos referentes ao tema Stakehoders, mais no âmbito empresarial, sendo 

o setor público pouco explorado. O artigo apresenta uma mudança significativa 

na ótica de gestão pública voltada para uma forma cooperativa e colaborativa 

propiciadas pelo aumento da estrutura. Isto corrobora com o Tribunal de Contas 

da União (TCU, 2014) que destaca que: 

“Especificamente no que se refere ao setor público, a crise fiscal dos 

anos 1980 exigiu novo arranjo econômico e político internacional, com 

a intenção de tornar o Estado mais eficiente” (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2014, p. 13). 

 
O TCU (2014) atesta que essa mudança na ótica de gestão pública 

resultou em um aumento no número de publicações voltado a boa governança 

no setor público. 

 
Essa tendência de tornar o setor público mais eficiente e ético foi 
reforçada pela publicação conjunta em 2004 — pelo The Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy — CIPFA e pelo Office for 
Public Management Ltd — OPM – do Guia de padrões de boa 
governança para serviços públicos       [. . . ] (TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNIÃO, 2014, p. 13). 

 
Nesse sentido, Ladeira traz a importância de utilizar a teoria dos 

Stakeholders como fundamentação de um sistema de gestão, no estudo de 

estratégias das organizações. Assim sendo, o autor apresenta a importância 

da aplicação prática dos princípios da teoria dos Stakeholders no contexto da 
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governança corporativa como diferencial estratégico nas organizações e 

define que: “governança corporativa trata da forma como as sociedades são 

geridas, envolvendo os relacionamentos entre os diversos Stakeholders, o que 

inclui processos, costumes, políticas, leis e regulamentos“ (LADEIRA, 2009, p. 

16). 

No capítulo seguinte são apresentados estudos de Governança no 

campo da Tecnologia da Informação, gestão pública e legislações que 

abrangem o tema. 

 
2.2  GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

 

Governança é um termo amplamente utilizado em diversos setores da 

sociedade, com diferentes significados dependendo da perspectiva de análise. 

O termo tem sido usado com grande frequência em discursos acadêmicos, 

segundo Peters (2013, p. 19), principalmente quanto o cerne da questão é a 

administração do setor público. Peters (2013, p. 22) apresenta que a raiz da 

palavra governança vem de um vocábulo grego que significa direção, ou seja, 

o significado fundamental da governança é dirigir a economia e a sociedade, 

visando objetivos coletivos. 

Segundo a INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) 

(2014, p. 7), “[. . . ] a boa governança no  setor  público  incentiva  tomada  de decisão 

melhor informada e de longo prazo bem como o uso eficiente dos recursos“. O Código 

das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa – IBGC – destaca o papel relevante dos agentes de 

governança no estabelecimento de estratégias “com a finalidade de disseminar, entre 

as partes interessadas, políticas, procedimentos, normas e práticas baseadas no 

código de conduta da organização” (INSTITUTO BRASILEIRO GOVERNANCA 

CORPORATIVA, 2015, p. 18).  
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Segundo o site do TCU, o Ministro Aroldo Cedraz, em seu voto no 

relatório do Acórdão 2.308/2010 – Plenário, define que: 

 
Governança de TI é o conjunto estruturado de políticas, normas, 
métodos e procedimentos destinados a permitir à alta administração e 
aos executivos o planejamento, a direção e o controle da utilização atual 
e futura de tecnologia da informação, de modo a assegurar, a um nível 
aceitável de risco, eficiente utilização de recursos e apoio aos 
processos da organização (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 
2010). 

 
 

A “Governança de TI” relaciona-se com a “Gestão/gerenciamento de TI”, 

porém, não é a mesma coisa. A governança é focada em garantir que o uso daTI 

agregue valor ao negócio da organização impactando diretamente nas 

contratações de TI. 
 

Na prática, a Governança de TI se traduz em um conjunto de políticas, 
processos, papéis e responsabilidades associados a estruturas e 
pessoas da organização, de modo a se estabelecer claramente o 
processo de tomada de decisões e as diretrizes para o gerenciamento 
e uso da TI (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

 
 

A tecnologia da informação (TI) vem permeando todos os processos 

gerenciais e operacionais, com isso, ganhou importância no contexto das 

organizações atuais, seja na esfera privada ou nas organizações públicas. No 

caso das organizações públicas o foco centra-se na melhoria da prestação de 

serviços à sociedade, obtendo assim maior grau de satisfação dos cidadãos. 

A TI tornou-se um elemento de grande relevância para o sucesso 

organizacional, contudo, o fator principal desta transformação não está 

somente nos recursos que tecnológicos, mas na capacidade de transformar as 

informações em ativos estratégicos. Na busca por novos modelos de processos 

na gestão da TI, o planejamento sistemático é a chave para obter maior retorno 

sobre os investimentos. 

O processo de contratação no contexto da governança de TI de acordo 

com a norma ABNT NBR ISO/IEC 38500, a governança corporativa de TI 

significa: “avaliar e direcionar o uso da TI para dar suporte à organização e 

monitorar seu uso para realizar planos. Inclui a estratégia e as políticas de uso 

da TI dentro da organização” (ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2009, p. 3). 

Nesse sentido o TCU apresenta a governança no setor público sob 
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quatro perspectivas de observação (sociedade e Estado; entes federativos, 

esferas de poder e políticas públicas; órgãos, entidades; e atividades 

intraorganizacionais), existe ainda uma relação de interdependência e 

complementariedade. “Assim, as estruturas de governança estabelecidas sob 

a perspectiva de órgãos e entidades devem estar alinhadas e integradas às 

estruturas existentes nas demais perspectivas” (TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO, 2014, p. 21). 

Com vista a este alinhamento e com o objetivo de induzir mudança no 

comportamento da administração pública, incentivando a adoção de boas 

práticas de governança, para estimular melhorias nos serviços públicos 

prestados à sociedade e, contribuir para o planejamento das ações de controle 

do TCU e dos Órgãos Governantes Superiores – OGS –, o TCU tem realizado 

levantamentos para obter e analisar informações sobre a situação da 

governança pública na Administração Pública Federal (APF). 

No levantamento  de  Governança  e  Gestão  de  2017  (TRIBUNAL  DE  

CONTAS DA UNIÃO, 2017), realizado pelo TCU,  três  questões de  atuação  da  

governança da organização serviram para guiar e monitorar a gestão de TI: a) a 

alta administração estabeleceu modelo de gestão de TI; b) a alta administração 

monitora o desempenho da gestão de TI; c) a auditoria interna produz relatórios 

destinados às instâncias internas   de governança. 

O Gráfico 1 a seguir, representa a distribuição das organizações, por 

estágio de capacidade, nos temas que compõem o questionário, sendo: Índice 

Integrado de Governança e Gestão –  iGG; Índice de governança pública – 

iGovPúb; Índice de governança e gestão de pessoas –  iGovPessoas; Índice 

de governança e gestão de TI – iGovTI; Índice de governança e gestão de 

contratações – iGovContratações. Os estágio de capacidade classificados 

foram: 1) Aprimorado – APR; 2) Intermediário – INT; 3) Inicial  – INI; 4) 

Inexistente – INE. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2017, p. 24). 
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Fonte: Relatório de levantamento do TC 017.245/2017-6, p. 24. 
 

O resultado do levantamento aponta um baixo nível de maturidade em 

relação à governança pública, com a maioria das instituições federais com 

problemas de liderança, estratégia, accountability e gestão de operações 

(planejamento, execução e controle) como aponta os índice integrado de 

governança e gestão – IGG. 

 
O índice integrado de governança e gestão (iGG) é composto pelos 
índices de: governança pública; gestão de pessoas; gestão de TI; e 
gestão de contratações. O levantamento apontou que 58% das 488 
organizações se encontram em estágio inicial no iGG; 39% em estágio 
intermediário e somente 3% em estágio aprimorado (TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO, 2018). 

 

A Gestão de Contrato e a Gestão de TI, revelaram um “quadro crítico”, 

onde mais de 50% das APFs se encontra em estágio inicial. Cada organização 

recebeu um relatório individualizado com o resultado comparativo das 

autoavaliações, o qual se pretende que seja o principal instrumento indutor de 

melhorias. Por meio de relatório individual, as organizações poderão comparar 

os seus resultados com o resultado geral da avaliação e com o resultado das 

organizações de sua área de atuação. 

No caso da política de governança, é mais comum a utilização de guias 

Gráfico 1– Capacidade em governança e gestão – Perfil integrado 
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e manuais para a veiculação de recomendações é oriunda da necessidade de 

superar as linguagens formalistas e engessadas das normas. “Atos normativos 

tradicionais tendem a ser incompletos, a estimular a burocratização e a provocar 

ineficiências, dada a dificuldade de adaptação à realidade de cada órgão ou 

entidade a partir de um único padrão” (CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2018, p. 64). 

No capítulo seguinte, explorou-se a legislação vigente que norteia as 

contratações, em especial as relevantes para a área de TI, cujo cumprimento é 

fundamental na observância aos princípios e às diretrizes de governança. 

 
2.3  LEGISLAÇÃO PERTINENTE À CONTRATAÇÕES 

 
A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 (BRASIL, 1988), 

trouxe importantes mudanças para a Administração Pública. A seção IX, que 

trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, vem expressamente 

previsto o princípio da economicidade. 

 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder (BRASIL, 1988). 

 
No que tange a economicidade, o processo de planejamento de 

compras e aquisições na administração é crucial para o uso eficiente dos 

recursos públicos. A Constituição Federal de 1988 trouxe, no inciso XXI do art. 

37, a previsão legal que obriga que as obras, os serviços, as compras e as 

alienações públicas sejam feitas por meio de processo licitatório, assegurando 

igualdade de condições a todos os concorrentes. 

 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações 
(BRASIL, 1988, art. 37). 
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A Lei n° 8.666, de 21/06/1993 (BRASIL, 1993), também conhecida como 

Lei de Licitações, e a Lei nº 10.520 de 17/06/2002 (BRASIL, 2002), a Lei do 

Pregão, que dispõe sobre modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns para a administração pública, somadas, 

regulamentam o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

O art. 22, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 (BRASIL, 1993), dispõe sobre as 

modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Essas 

modalidades possibilitam a participação de quaisquer interessados que 

satisfaçam as condições estabelecidas no edital. A modalidade pregão é 

tratada pela Lei 10.520/2002, que pode ser na forma de pregão presencial ou 

eletrônica (BRASIL, 2002). 

Já a inexigibilidade de licitação diz respeito às hipóteses quando há 

impossibilidade jurídica de competição entre contratantes, quer pela natureza 

específica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela Administração. 

Exemplificativamente, no art. 25 da Lei n. 8.666/1993 (BRASIL, 1993), a própria 

redação desse artigo traz implícita a possibilidade de ampliação. Assim, outras 

suposições que não estão descritas no artigo poderão ocorrer quando 

comprovadamente se estiver diante de situação que cause a inviabilidade de 

competição, quer pela particularidade do objeto pretendido pela Administração, 

quer pela particularidade do contratado a fornecer o bem ou prestar o serviço. 

O TCU (2010) define que em obediência aos princípios da 

transparência e da publici dade, permitindo a interessados o conhecimento das 

condições licitatórias, em qualquer momento, por ser público, de modo a evitar a 

prática de irregularidades nos respectivos procedimentos e de contratações 

sigilosas, danosas ao Erário (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

Heckert (2013, p. 8) destaca que “[. . . ] a legislação enfatiza bem o 

procedimento licitatório, entretanto, ainda fala pouco sobre o planejamento da 

contratação e sobre gestão contratual”. Baseada nesta legislação que a Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão elaborou o Modelo de Contratação de Soluções de 

Tecnologia da Informação – MCTI. O modelo tem foco em contratações 

relacionadas à Tecnologia da Informação, ouxiliando o planejamento deste 
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complexo e importante ato administrativo de interesse público, minimizando assim 

a possibilidade de desperdício de recursos, utilizando-se de formas mais efetiva. 

 
2.3.1.  Instrução Normativa SGD/ME n.º 1/2019 

 

Boa parte das ações previstas no planejamento estratégico de um 

órgão estão associadas a soluções oferecidas pela área de TI, uma vez que 

cabe a esta prover soluções que possam operacionalizar estas ações e 

projetos (BRASIL, 2017a). 

Para tanto, requerem planejamento às organizações públicas, na maioria  

das  vezes,  seja por determinação constitucional ou pela sua alta complexidade, 

em seus atos administrativos. A Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei n°8.666 (BRASIL, 1993), atribuem aos atos 

administrativos as propriedades de eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade, com vistas a promover a melhoria contínua da gestão pública. 

Logo, toda instituição pública deve realizar planejamento, e, ainda, deve 

planejar suas contratações, como afirma Resende. 

“O planejamento estratégico é um processo de determinação dos 
principais objetivos de uma organização (ou de uma unidade da 
organização), das políticas e estratégias que a governarão, do uso e 
disponibilização dos recursos para a realização desses objetivos, 
sendo composto por premissas, planejamento propriamente dito, 
implementação e revisão.” (RESENDE, 2003, p. 20). 

 
Para isso, a área de TI, deve possuir estratégias que promovam 

ações estruturantes para suportar as metas e objetivos definidos no 

Planejamento Estratégico do Órgão. É necessário, portanto, a elaboração de 

um documento estratégico relacionado a TI, de forma a estabelecer 

diretrizes e metas que orientem a construção do planejamento de TI do 

órgão. 

Considerando os objetivos estratégicos e as necessidades 

corporativas da instituição, bem como o seu alinhamento à Governança de TI, 

o Ministério do Planejamento e suas secretarias vêm buscando consolidar 

boas práticas na busca de eficiência e constante aperfeiçoamento do processo 

de contratação de soluções de TI. Para auxiliar a Administração Pública 

Federal em seus objetivos, o Ministério do Planejamento vem trabalhando na 

elaboração de Instrução Normativa (IN) (BRASIL, 2012, p.81) 
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Instrução Normativa - tem o objetivo de regulamentar, quando houver 
determinação expressa nos atos administrativos normativos, orientar 
servidores subordinados no desempenho de suas atribuições; fixar 
rotina para os trabalhos (BRASIL; CONGRESSO; SENADO, 2012, p. 
81). 

 
A instrução normativa que dispõe sobre o processo de contratação de 

serviços de Tecnologia da Informação pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, teve sua primeira versão em 19/05/2008 – IN 

SLTI/MP 04/2008. A revisão dessa norma deu origem à Instrução Normativa 

SLTI/MP n°4 de 12 de novembro de 2010. Foi a consolidação de um conjunto 

de boas práticas para contratação de soluções de TI pela APF,  segundo 

CEPIK e CANABARRO (2014, p.  82) “um conjunto de objetivos  e ações 

voltadas a adequar o arcabouço institucional e gerencial, de modo que se 

viabilizasse a transição entre a situação existente anteriormente à edição da IN 

SLTI/MP n.º 4/2008 e o pleno cumprimento das novas normas relativas à 

contratação dos serviços de TI”. 

A referida norma foi atualizada novamente em 11 de setembro de 2014, 

a IN SLTI/MP n.°4/2014 , que se caracteriza principalmente por reduzir o 

número de artefatos da fase de planejamento da contratação, que existiam na 

IN SLTI/MP n.°4/2010 , transferindo para a etapa do Termo de Referência a 

maior parte do detalhamento desse planejamento. 

Um dos principais instrumentos de planejamento das ações da TI é o 

Plano Diretor de TI – PDTI –, que visa atender às necessidades tecnológicas 

e de informação de um órgão ou entidade para um determinado período. A 

elaboração e a atualização regular do PDTI pelos órgãos federais é uma 

orientação estabelecida no âmbito do SISP, que agrega as atividades de 

planejamento, coordenação, organização, operação, controle e supervisão 

dos recursos de TI dos órgãos e entidades da administração pública federal. 

A IN SLTI/MP n°4/2014, em seu art.º 4, estabelece que as contratações de que 

trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento, elaboradas em harmonia 

com o PDTI. 

A IN SLTI/MP n.°4/2014 ainda sofreu alterações com a IN n.º 2 de 

12/01/2015, alterando alguns pontos da sua redação, mas mantendo a 

validade de sua totalidade. No sítio web do Ministério do Planejamento, a 
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Secretária da SLTI, Loreni Foresti, explica que houve a necessidade de “fazer 

alguns ajustes no texto para facilitar o processo de aquisição de TI pelos  

órgãos  do  SISP”  (ASSOCIACÃO  NACIONAL DOS ANALISTAS EM 

TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, 2015). Outra mudança, diz Loreni Foresti 

(2015, p. 22), está na justificativa para a aquisição, “sempre que o órgão for 

contratar um serviço ou adquirir um bem será necessário justificar o quantitativo 

solicitado de forma detalhada, como a equipe técnica chegou na quantidade de 

computadores ou de pontos de função”, por exemplo. 

Seguindo a agenda de revisão da SLTI, a Secretaria de Governo 

Digital (SGD) da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 

Digital do Ministério da Economia, órgão central da SISP, publicou a IN 

SGD/ME n.º 1/2019 (BRASIL, 2019). 

Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019 vem em substituição a 

Instrução Normativa MP/SLTI n.º 4, de 11 de setembro de 2014, da 

Secretaria de Tecnologia da informação e Comunicação  – SETIC –, do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Embora a nova 

IN traga mudanças significativas em relação a sua antecessora, como a 

atualização de jurisprudência, alinhamentos à Estratégia de Governança 

Digital, harmonização com as outras normas, a estrutura central continua 

sendo subdivida em: planejamento da contratação, seleção do fornecedor e 

gerenciamento do contrato. 

Os processos de contratação enviados ao jurídico até 30 de junho de 

2019, são regidos pela IN MP/SLTI n.º 4/2019, vigorando então, após essa 

data, a Instrução Normativa SGD/ME n.º 1/2019 (BRASIL, 2019). 

A Instrução Normativa SGD/ME n.º 1/2019 (BRASIL, 2019) amplia a 

responsabilidade dos gestores públicos no processo de contratação de 

produtos e serviço de TI e dá ênfase ao planejamento. Tornando obrigatória a 

transparência dos estudos técnicos preliminares na internet, mesmo quando se 

tratar de contrato com empresas públicas. 

Visando facilitar e padronizar os principais documentos utilizados 

durante o processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 

descrito na IN SGD/ME n.º 1/2019, o Núcleo de Contratações de Tecnologia 

da Informação (NCTI), tem trabalhado no desenvolvimento e constante 

atualização de templates - palavra inglesa muito utilizada pelas Áreas de 
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Tecnologia da Informação para indicar os arquivos que servem como “Modelos 

de Documentos” (BRASIL, 2018). 

O “Gerenciamento de Riscos” ganhou maior destaque, sendo um 

procedimento mínimo para promover o processo de gerenciamento de riscos 

da contratação, perpassando para todas as fases, inclusive na gestão do 

contrato, como demonstra  a estrutura da Instrução Normativa ilustrada no 

fluxo de processo apresentado na Figura 3. 

 

 

 

Fonte: Sítio web do Governo Digital - MINISTÉRIO DA ECONOMIA.  
 

No fluxo, cada processo (planejamento da contratação, seleção de 

fornecedor e gerenciamento de contrato), o Mapa Gerenciamento de Riscos 

deve ser juntado aos autos do processo administrativo, pelo menos: ao final da 

elaboração do termo de referência ou projeto básico; ao final da fase de 

Seleção do Fornecedor; após eventos ou mudanças relevantes; e uma vez ao 

ano, durante a gestão do contrato (BRASIL, 2019, art.º 38). 

A normativa é de certa forma bastante extensa, mas visa centralizar os 

requisitos legais e regulatórios em consonância com a Constituição Federal 

Figura 3 - Modelo de Contratação da IN SGD/ME n.º 1/2019 
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Brasileira. A não aderência da normativa sinaliza uma deficiência da APF em 

atender a legislação e normativos aplicáveis ao setor público, comprometendo 

a qualidade de resultados esperados. 

Na seção seguinte observa-se que mesmo havendo uma necessidade 

de controle e gerência para obter melhor governabilidade nos órgãos públicos, 

há também uma preocupação quanto ao nível de complexidade advindo da 

burocracia. 

 

 
2.4  GESPÚBLICA e DESBUROCRATIZAÇÃO 

 

A legislação e normativas ditam o padrão a ser seguido pelos gestores 

das APFs, no Brasil não faltam regras. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação, publicada em 2018, mostra que desde a 

promulgação da Constituição de 1988 até outubro de 2018, foram editadas 

quase 5,9 milhões de normas. Em média são editadas 774 normas por dia útil 

e somente 4,13% das normas editadas no período não sofreram nenhuma 

alteração (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTACÃO, 

2018). 

Nesse contexto, a busca da melhoria da qualidade dos serviços 

públicos prestados aos cidadãos, a desburocratização é vital. O Guia “D” 

Simplificações, elaborado pelo Departamento de Programas de Gestão da 

Secretaria de Gestão, apresenta duas vertentes de ações. A primeira, voltada 

a desregulamentação de normas (leis, decretos, portarias, atos normativos, 

etc.) A segunda com foco na simplificação de processos, procedimentos, 

rotinas ou atividades. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E 

GESTÃO, 2005). 
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A Figura a seguir  apresenta a cronologia dos programas implantados pelo 

Ministério  do Planejamento ao longo da história como parte de sua melhoria 

contínua no sistema de gestão pública. 

 
 
 

 
Fonte: Desenvolvida pelo autor,  2019. 

 

O Programa Nacional de Desburocratização, criado em 1979 por He lio 

Beltrão, quer viria a se tornar em 2005  a  GESPÚBLICA,  um  Programa  

Nacional  de  Gestão Pública e Desburocratização instituído pelo Decreto nº 

5.378 de 23/02/2005, criado para apoiar o desenvolvimento e a implantação 

de soluções que permitam um contínuo aperfeiçoamento dos sistemas de 

gestão das organizações. A primeira versão do programa data do final dos 

anos 70 visava retirar entraves burocráticos criando a possibilidade de 

otimização dos recursos em prol de questões especificas (Silva, 2016, p. 29). 

No governo de Juscelino Kubitschek já tinha sido criada a Comissão de 

Simplificação Burocrática  – COSB  – , e que funcionava junto ao DASP, atuando 

em articulação com o Serviço de Organização e Métodos (S.O.M.) para 

simplificação das normas e rotinas administrativas. 

Em 1990 foi instituído o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade  – PBQP –, tendo como função principal ser um instrumento 

para a mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial e, 

“frente às novas diretrizes governamentais, promoveu profundas 

reformulações em suas orientações estratégicas, no sentido de seu 

Figura 4 – Histórico da  GesPública 
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fortalecimento institucional” (MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E 

REFORMA DO ESTADO, 1997, p. 12). 

Em 2000 foi  lançado o Programa de Qualidade no Serviço Público – 

PQSP –,   que resumiu e codificou todos os processos focados na qualidade 

do atendimento ao usuário (Saraiva, 2008, p. 60), agregando toda a 

experiência dos programas anteriores, com o foco no cidadão. 

Ao longo do tempo e com atualizações, considerando as diferentes 

definições de qualidade, em 2008-2009 observa-se que o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública  – MEGP –, “permitiu o envolvimento de 

milhares de instituições por adesão ao ciclo de autoavaliação e melhoria 

continuada da gestão” (Ferreira, 2012, p. 33). Em 17 de julho de 2017, o 

Presidente, Michel Temer, revogou o Decreto n.º 5.378 de 23/02/2005 (BRASIL, 

2005), e publica o Decreto n.º 8.936 de 19/12/2016 (BRASIL, 2016) que 

instituiu a Plataforma de Cidadania Digital, e com a recente criação do 

Conselho Nacional para a Desburocratização (BRASIL, 2017). 

Observa-se que as ferramentas da Gespública foram aperfeiçoadas e 

atualizadas para o Decreto n.º 9.094 de 17/06/2017 (BRASIL, 2017) que dispõe 

sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços 

públicos, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em 

documentos produzidos no País e institui a Carta de Serviços ao Usuário. 

Na prática, o decreto dispensa o cidadão de provar que, com o perdão 

da redundância, “ele é ele mesmo”, uma vez que as informações do mesmo 

se encontram disponíveis na base de dados de algum órgão público federal. 

Assim, serviços como reconhecimento de firma ou autenticação de 

documentos não serão mais necessários, os órgãos públicos que terão que criar 

sistemas  de  consulta entre si, exceto: 

 
Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão 
legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de 
cópia dos documentos expedidos no País e destinados a fazer prova 
junto a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal (BRASIL, 
2017b, art. 9º). 
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Outra mudança é a reformulação da “Carta de Serviços ao Usuário” que 

deverá ser elaborada e divulgada pelos órgãos e entidades do Executivo 

Federal. O secretário de gestão do Ministério do Planejamento, Gleisson Rubin 

ressalta que: 

 
O governo estabeleceu que a prioridade máxima é a simplificação e 
transformação digital dos serviços públicos oferecidos ao cidadão e 
empresas. Este movimento incorpora o aprendizado do Gespública e 
amplifica o potencial de ganhos para a sociedade (MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA, 2017). 

 
Todo esse processo de desburocratização se torna cada vez mais 

efetivo com o desenvolvimento de tecnologias e soluções para automatizar 

processos, dando transparência para o cidadão. Essa crescente atuação do 

profissional de Tecnologia da Informação (TI) no setor público levou a exigência 

de planejamentos cada vez mais elaborados do setor. 

Lima (2013, p. 20) apresenta uma relação de mudança entre dois eixos 

indutores, Administração Pública verso Cidadão e Sociedade, implementada nos 

serviços prestados pela administração pública induzem o comportamento do 

cidadão. 

Essa mudança traz consigo uma inovação, com uma ótica voltada para 

os Stakeholders. Quando se pensa em inovação, se correlaciona com a busca 

por novas soluções tecnológicas, porém, novos métodos de trabalho e 

desenvolvimento de solução também consistem em inovações. 

Na seção seguinte aborda a busca por novos caminhos, com uma 

abordagem focada nos Stakeholder, na colaboração e na tangibilidade de 

pensamentos e processos, surgiu o que hoje é conhecido como Design 

Thinking. 

 
2.5.  DESIGN THINKING 

 
O termo Design teve, ao longo do tempo, uma expansão de suas 

aplicações. Inicialmente como sinais, imagens, impresso, algo tradicionalmente 

conhecido. Indo para a Indústria, com melhorias nos produtos. “O design está 

sendo usado para resolver problemas inter-relacionados e mais complexos“ 

(Thinking, 2016, p. 9). 
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O próprio conceito de Design leva a ideia de perfeição, de maximização 

dos resultados. Ambrose e Harris (2009, p. 51) definem que o Design, mesmo 

exigindo um grau de criatividade, “[. . . ] é controlado e dirigido pelo processo 

para que seja canalizado para produzir uma solução viável e prática para o 

problema de design, atender ou superar os objetivos declarados do resumo” 

(AMBROSE; HARRIS, 2009, p. 10). 

Viana (2012, p. 33) apresenta algumas características encontradas em 

um “designer”, como por exemplo: a solução de problemas de maneira efetiva, 

com abordagem sob diversas perspectiva e ângulos; trabalho não linear, o que 

permite um aprendizado constante; foco no problema e na produção de 

soluções que gerem a satisfação emocional, cognitiva e estética. 

Contudo, o Design Thinking é o desenvolvimento de soluções criativas, 

eficazes e efetivas com o foco nas pessoas, consumidores, cidadão ou cliente. 

Os seres humanos são Design por natureza e o pensar “fora da caixa” 

(VIANNA, 2012,p. 14) ajuda a criar soluções para desafios complexos com 

foco na experiência dos usuários de maneira interativa. “Ao criar ferramentas 

não estamos apenas evoluindo nossas habilidades, como estamos 

desenvolvendo também outras novas, capazes  de gerar resultados 

intencionais ou não intencionais. Isso é o que nos faz DESIGNERS” 

(PROSERPIO, 2018, p. 5). 

Vianna (2012, p. 18) traz a definição do problema e a pesquisa como 

Imersão na realidade investigada, que pode começar com preliminar, mas deve 

se buscar, pois, não pode ser encarado como uma atividade linear, mas sim com 

constantes retomadas buscando o aprofundamento. 

Ambrose e Harris (2009) apresentam sete estágios do processo de 

Design: definição do problema, pesquisa, proposições, prototipagem, seleção, 

implementação e feedback.  
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Na Figura a seguir se percebe a inter-relação entre as fases, de modo, 

que as etapas possam se repetir quantas vezes forem necessárias, gerando 

um refino das ideias. 

Design Thinking é fundamentalmente um processo exploratório; exercido 
de maneira correta, ele invariavelmente trará descobertas inesperadas ao 
longo do projeto, e seria insensato não descobrir aonde elas levam  
(BROWN, 2009,  p. 16). 

 
 

Fonte: Desenvolvida pelo autor, 2019. 
 

 

Na primeira etapa é a fase do “namoro”, o primeiro encontro - The brief 

(AMBROSE; HARRIS, 2009, p. 15), onde qualquer processo de design deve 

gerar uma  lista, organizada ou não, com os anseios dos Stakeholders. Nessa 

fase, deve-se ser o mais detalhista possível, pois, as especificações geradas 

serão norteadoras para se tornar uma ferramenta de validação durante todo o 

processo. 

Após a definição do problema inicia-se a etapa da pesquisa, com 

coletas informações básicas para dar fundamento e base ao próximo estágio. 

Tem se aqui, uma fase de transição da “imersão” para “ideação”, no modelo 

proposto por Vianna (2012). Ambrose e Harris (2009, p. 19) destacam dois 

tipos de pesquisa, a primária como, por exemplo, o feedback gerado durante o 

aprendizado, e a pesquisa secundária que é a informação obtida de outras 

fontes não tão diretas, tais como relatórios de pesquisa de mercado do 

consumidor. 

Na etapa de proposição - Ideate - “Criando soluções potenciais. 

Figura 5– Inter-relação das fases do Design Thinking 
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Durante o estágio ideal, a equipe de Design se baseia na pesquisa reunida e 

as restrições estabelecidas durante a etapa de definição“ (AMBROSE; 

HARRIS, 2009, p. 21). A medida que os estágios avançam, podem ser 

acrescentado informações às fases anteriores não observadas. “O feedback 

pode ser buscado em todo o processo de projeto para esclarecer pontos de 

dúvida com o cliente e abordar aspectos que foram mal definidos durante a 

fase de definição“ (Ambrose; Harris, 2009, p. 21). 

Ambrose e Harris (2009) apontam a direção básica do design, que é não 

linear. O exercício de divergência traz a expansão do tema a partir de um ponto 

central, geralmente o problema a ser investigado. Ao iniciar a análise e síntese 

tem-se a chamada convergência, contraindo toda problemática para um ponto 

central mais generalizado. “O ‘duplo diamante’ pode abrir e fechar, divergir e 

convergir quantas vezes necessárias” (Thinking, 2016, p. 29), em síntese, a 

metodologia do Design Thinking proporciona que haja um “leque” de idéias e 

opções, grande deliberação em torno das possibilidades elencadas até que se 

comece a escolher as melhores alternativas, culminando em uma única 

solução que será testada, executada e avaliada ao final. 

Na Figura 6, a seguir, faz-se uma analogia das interrelações das fases 

do Design Thinking com uma linha que busca, a princípio, o maior escopo nos 

“Pensamentos Divergentes” a um resultado que converge na melhor ação. 

 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor, 2019. 
 
 
  

Figura 6– Divergência e convergência 
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Pode-se observar melhor esse pensamento de divergência na etapa de 

prototipagem, pois, como bem define Brito. 

 
Os protótipos propiciam testar aspectos específicos de cada conceito, 
e não precisam ser necessariamente produzidos com a matéria-prima 
destinada ao produto final, uma vez que o seu objetivo é apenas 
elucidar o conceito proposto, sua volumetria e tridimensionalidade bem 
como a sua viabilidade e eficácia (BRITO, 2014, p. 17). 

 
 

Protótipos são muito importantes para a comunicação. Quem nunca 

ouviu a frase “endendeu ou quer que eu desenhe”. Logo, nessa etapa pode-

se ter ou não uma pre-definição do conceito do que se está projetando. “É o 

momento de tirar as ideias do papel, de dar-lhes vida. A construção de 

modelos ajuda na visualização e iteração do funcionamento da ideia“ 

(Thinking, 2016, p. 24). 

 
2.5.1 Ferramentas e técnicas do Design Thinking 

 
Vianna (2012, p. 22) descreve a Imersão na realidade investigada, em 

dois níveis. Preliminar, sendo essa o estágio de DEFINIÇÃO do Design 

Thinking, e a de Profundidade, onde se inicia com a “elaboração de um Plano 

de Pesquisa, incluindo protocolos de pesquisa primária, listagem dos perfis de 

usuários e atores-chave para recrutamento e mapeamento dos contextos que 

foram estudados os Stakeholders”. 

 
 
 

Fonte: Vianna et al. (2012, p. 23) 
 

Figura 7– Imersão de preliminar X profundidade 
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Como ferramentas essenciais, mas não únicas, para realizar essa 

imersão, deve se lançar mão de exercícios voltados para entender (primeiro 

passo - entender) os Stakeholders, por meio de entrevistas, mapeamentos de 

necessidades e oportunidades, conforme demostrado na tabela a seguir.  

 
Fonte: (VIANA, 2012) 

 
Expressar visualmente as informações (segundo passo - visualizar) 

com diagramas, mapeamento da jornada do usuário, storyboard, mapa de 

empatia ou persona, mapa de Stakeholders, etc. Somar conhecimentos 

(terceiro passo - Cocriar) e experiências diversas em busca de soluções 

inovadoras por meio de brainstorming, por exemplo. E, por fim, testar (quarto 

passo – prototipar). 

Vianna et al. (2012, p. 100) esclarece que “a fase de ideação 

geralmente se inicia com a equipe de projeto realizando Brainstormings (uma 

das técnicas de geração de ideias mais conhecidas)“. As sessões de 

brainstorming por meio de analogias inspiradoras somadas com o uso de 

metáforas são utilizadas para inspirar a geração de ideia. Assim, por definição: 

 
Brainstorming é uma técnica para estimular a geração de um grande 
número de ideias em um curto espaço de tempo. Geralmente realizado 
em grupo, é  um processo criativo conduzido por um moderador, 
responsável por deixar    os participantes à vontade e estimular a 
criatividade sem deixar que o grupo perca o foco (VIANNA et al., 2012, p. 
101). 

Tabela 2– Ferramentas do Design Thinking 
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“Brainstorming” é realizado com um moderador e vários participantes, 

porém, não é a única técnica utilizada para a exploração e geração de ideias. 

Leopoldino (2016), em sua pesquisa, relaciona técnicas de criatividade e 

ferramentas que visão fomentar pesamentos originais para resolução de 

problemas e apresenta o Brainwriting como um método alternativo, que tenta 

incentivar uma participação uniforme dentro do Brainstorming. 

 
No Brainwriting as idéias são registradas no momento em que o insight 
surge, logo não há idéias perdidas enguanto você espera por uma 
chance de falar. Portanto, com mais participações tem-se mais idéias 
para a resolução de problemas, pois o foco está na resolução e não 
na pessoa (LEOPOLDINO, 2016, p. 71). 

 
Após as etapas de levantamento de dados, chega-se a segunda fase 

de Imersão, descrito por Vianna et al. (2012) que nos apresenta os “Insights“ 

que devem ser organizados de maneira a obter-se padrões e a criar desafios 

que auxiliem na compreensão do problema. 

Cartões de Insights são: 

 
São reflexões embasadas em dados reais das Pesquisas Exploratória, 
Desk e  em Profundidade, transformadas em cartões que facilitam a 
rápida consulta e  o seu manuseio. Geralmente contém um título que 
resume o achado e o texto original coletado na pesquisa juntamente com  
a  fonte.  Além  disso,  podem ter outras codificações (como o local de 
coleta, momento do ciclo de vida do produto/ serviço ao qual se refere 
etc.) para facilitar a análise (VIANNA et al., 2012, p. 66). 
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Em processos criativos de design, os termos insight e ideia são conceitos 

diferentes, como mostrado na figura a seguir. 

 

 
 

Fonte: Vianna et al. (2012, p. 66) 

 
 

Esta é a parte do processo de design onde a criatividade é desencadeada. 

Ambrose e Harris (2009, p. 19) explica que “durante o estágio ideal, a equipe de design 

se baseia na pesquisa reunida e as restrições estabelecidas durante a etapa de 

definição“. 

Depois de passar pelas etapas iniciais do Design Thinking, a etapa de 

prototipagem busca-se produzir algo graficamente. Ambrose e Harris (2009, p.  135) 

explica que  “a prototipagem oferece uma oportunidade para testar uma ideia de 

design de várias maneiras, algo bem próximo prática e para obter uma melhor 

compreensão de como funciona uma peça de comunicação visual.“ 

Vianna et al. (2012) conceitua a prototipação como sendo “a tangibilidade de 

uma ideia, a passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade  – 

a mesmo que simplificada –, e propiciar validações“. Protótipos são fundamentais na 

validação do projeto, pois, reduzem as incertezas, sendo uma forma ágil de abandonar 

alternativas e auxiliar na identificação de uma solução final.  

  

Figura 8– Análise e síntese 



 

  

 

47 
STAKEHOLDERS EM FOCO: DESIGN THINKING APLICADO A 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO 

No Quadro a seguir, pode-se visualizar às duas fases da prototipação 

apresentado por Vianna. 

 

 

 
Fonte: Vianna (2012, p. 63) 

 
 

Ambrose e Harris (2009, p. 141) descreve diferentes tipos de protótipo, 

como criar um “Modelo”, uma “Maquette”, um “Maneequim”, um objeto em 

“Escala” ou um “Esboço”, que é um meio rápido e barato de resolução de 

problemas gerais de design para um determinado trabalho, e será o modo 

utilizado nesse pesquisa. Contudo, se buscou produzir um protótipo de algo o 

mais próximo possível da solução final (alta fidelidade) (VIANNA et al., 2012, p. 

123). 

  

Quadro 1– Prototipação 
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O próximo capítulo que segue aborda os procedimentos metodológicos 

aplicados no desenvolvimento da pesquisa, de modo a subsidiar o alcance 

dos objetivos propostos. Inicia-se pela apresentação do método de pesquisa 

e o caso selecionado, assim como o método de trabalho para operacionalizar 

a investigação, as técnicas e procedimentos de coleta e análise de dados. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Prodanov e Freitas (2013, p. 17) aponta a distinção de conhecimento 

científico de outros conhecimentos, como senso comum, sabedoria, ideologia e 

afirma que: “para que o discurso possa ser reconhecido como científico, precisa 

ser lógico, sistemático, coerente, sobretudo, bem-argumentado”. 

Nesse sentido foi lançado mão de métodos que proporcionam uma base 

lógica de investigação como os métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, 

dialético e fenomenológico. A dedução e indução são ferramentas de raciocínio 

de imenso poder e que se aderem mais a essa pesquisa. 

 
3.1.  CONTEXTO E REALIDADE INVESTIGADA 

 
Este estudo insere-se no contexto da área de conhecimento das Ciências 

Sociais Aplicadas em Administração. Seu propósito é gerar conhecimento para 

aplicação prática, focalizando a solução de problemas próprios de organizações 

públicas e tendo como objeto de estudo uma Ensino Técnico Profissionalizante e 

Superior do Estado de Rondônia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO).   Os esforços de  pesquisa  concentram-se  nas  

atividades  de  contratações  de  serviço  de TI e aquisição de equipamentos para 

subsidiar as atividades fins, sendo umas das atividades “meio” de grande impacto. 

Criado por meio da Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o IFRO é 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), especializada 

na oferta   de educação profissional e tecnológica atuando também na educação 

básica e superior, na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e serviços em 

estreita articulação com    à sociedade. Possui  11 unidades, sendo 10 campus 

com ensino presencial e 25 polos  de Ensino à Distância (EaD) (INSTITUTO 

FEDERAL DE RONDÔNIA, 2016). 

Quanto ao gerenciamento administrativo, o IFRO tem acumulado 

experiências com vários sistemas, de terceiros e próprios, atendendo 

situações pontuais. Contudo, iniciou em 2015 a implantação do Sistema 

Unificado de Administração Pública (SUAP) desenvolvido pelo Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN), com intuito de gerir processos administrativos 

e acadêmicos. 
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O SUAP foi construído na perspectiva de uma instituição multicampi, 
possuindo, assim, uma estrutura modular, que possibilita a interligação 
dos diversos dados por área e por unidade, visando à gestão integrada 
das informações. As tecnologias utilizadas são Python, Django, 
PostgreSQL, NGINX, Gunicorn e JQuery (INSTITUTO FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2018). 

 
Essas peculiaridades do sistema SUAP despertaram interesse do 

IFRO em firmar uma parceria com o IFRN, o qual fornece o código (fonte) e 

atualizações, bem como também suporte para outros analistas desenvolverem 

módulos de soluções, contribuindo, assim, à melhoria e expansão do projeto. 

A opção de adotar o sistema SUAP teve cunho estratégico, uma vez 

que permite utilizar apenas um sistema com vários módulos atendendo a 

diversas áreas, tanto administrativas quanto educacionais, resolvendo assim 

o problema de ter vários sistemas, tendo metodologia de desenvolvimento e 

codificação distintas, o que gera transtorno de manutenção e continuidade da 

aplicação. 

Além do SUAP, o IFRO adotou como ferramenta institucional o Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI) desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (TRF4). O SEI é um sistema de gestão de processos e 

documentos arquivísticos eletrônicos. Entre as vantagens estão a economia de 

recursos, agilidade nas análises e eficiência no atendimento à Lei de Acesso à 

Informação, permitindo a consulta pública pelo meio digital. Segundo o sítio 

web do Governo do Brasil (MP, 2015), já foi adotado por 106 instituições das 

quais 57 estão implantados e 49 ainda em fase de implantação. No primeiro 

ano de implantação, foram envolvidos somente 40 órgãos federais, a estimativa 

é que a economia de pessoal, equipamentos e papel gire em torno de R$ 1 

bilhão, se mantidos os patamares alcançados com os projetos-piloto. 

No IFRO, a interação com Stakeholders se dá por vários canais de 

comunicação. O principal é o seu portal web, reunindo diversas informações, 

desde as mais dinâmicas como noticias e editais, ou mais estáticas como contatos 

e detalhes da instituição. De modo que em seu portfólio disponibilizado na página 

de catálogo de serviços no mesmo portal, pode-se observar a identificação de três 

Stakeholders que cooperar e exerce uma influência direta a organização: 

sociedade, alunos e servidores. 

A sociedade, em geral, como fornecedores, pais de alunos, parceiros, 
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professores de outras instituições, etc., tem acesso à diversas informações e 

conta com a possibilidade de interagir por meio do e-SIC. O qual permite que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à 

informação, acompanhe o prazo e, receba a resposta da solicitação realizada 

para órgãos e entidades do Executivo Federal. A Ouvidoria, um espaço aberto 

que permite o IFRO receber e responder manifestações, como: sugestões, 

elogios, solicitações, reclamações e denúncias. Na Figura 9 esse acesso é um 

dos primeiros listados. 

 

 

 
Fonte: Portal IFRO, 2019. 

 
Quanto aos alunos, contam com o Portal do aluno e o Ambiente Virtual 

de Aprendizagem   – AVA –, que lhe permite uma interação maior que outros 

Stakeholders, sendo possível acompanhar todo o processo de aprendizagem 

por parte do aluno, além de gerar relatórios sobre desempenho e progresso do 

mesmo em determinado curso “online” ou presencial. 

  

Figura 9– Portfólio Sociedade 
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Os servidores, alimentam e interagem com todos os recursos já 

citados, mas destacam-se duas ferramentas implantas de modo institucional 

que será foco dessa pesquisa: o Sistema Unificado de Administração Pública 

(SUAP) e o Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Atualmente, os usuários 

do SUAP são  os  servidores  ativos. alunos e os servidores terceirizados que 

fazem uso do sistema para suas atividades futuras. 

Até o desenvolvimento desta pesquisa, os processos que são cobertos 

pelo SUAP: Gestão de Pessoas, Controle Patrimonial, Gerenciamento de 

Almoxarifado, Ponto Eletrônico, Planejamento Anual, Gestão de Projetos de 

Extensão, Gestão de Protocolo de Documentos, Controle de Acesso a chaves 

de ambientes, Frota de Veículos, Gestão de Contratos e Convênios, Gestão 

Orçamentária, Catálogo de Materiais entre outros. 

 
3.2  PÚBLICO-ALVO 

 
Sousa (2016, p. 28) observa que, é necessário estabelecer estratégias 

na priorização de stakeholders devido à complexidade e à quantidade de 

stakeholders que podem ser identificados em uma análise. Assim sendo, 

destaca duas premissas: 

 
1 - Um stakeholder que coopera é um stakeholder que requer menor 
esforço e menor estresse do gestor público. Por outro lado, um 
stakeholder que compete pode trazer problemas sérios para a 
organização. 2 - A outra premissa é baseada nos tipos de poder que 
os stakeholders possuem para influenciar a organização. Em alguns 
casos, um stakeholder pode representar dois ou até três tipos de poder 
para a organização (SOUSA, 2016, p. 29). 

 
Dessa forma, o desenvolvimento do SIG, para atender as diretrizes da 

antiga IN SLTI/MP n.º 4/2014 e da atual IN SGD/ME n.º 1/2019, foi um modulo do 

SUAP gerando artefatos utilizáveis no SEI, facilitando e possibilitando a utilização 

de informações que já constam no banco de dados, evitando o retrabalho e 

possibilitando a utilização futura por outras APF que utilizam a ferramenta. 
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Baseado no diagrama de fluxo (Figura 10) desenvolvido pela equipe 

de NCTI (BRASIL, 2018b, PCTI-EPC), tem-se três atores necessários no 

planejamento da contratação dos quais foram para esta pesquisa os grupos 

focais: área requisitante, área de TI e autoridade competente da área 

administrativa. 

 

 
 
 

Fonte: Portal do Governo Digital, MODELO DE CONTRATAÇÃO  IN SGD/ME Nº 1, 
DE 2019, acessado  01 de outubro de 2019. 
 
 
 

Para definição dos Stakeholders, toma-se como ponto de partida os 

servidores lotados na Reitoria do IFRO e que, em razão de suas atribuições, 

estejam envolvidos com o planejamento e dimensionamento de demandas de 

materiais de Tecnologia da Informação (critério de inclusão) e que manifestem 

interesse em participar da pesquisa (critério de exclusão). 

Para validação estatística, dado o público objeto de inclusão, chegou-

se ao conjunto de 100 participantes, e que, aplicado ao critério de exclusão 

previamente definido e ao método de validação estatística, se limita a 20 

participantes. 

  

Figura 10– Diagrama de Fluxo - Equipe de Planejamento da Contratação. 
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3.3  PESQUISA 

 
A presente pesquisa toma como base a necessidade 

(desenvolvimento) de um SIG que atenda as exigências da IN SGD/ME n.º 

1/2019, ou seja, a IN questão forneceu a regra para automatizar a criação de 

uma ferramenta facilitadora. 

No levantamento de informações documentais para verificar qual nível de 

aderência das diretrizes  da  IN  na  instituição  pesquisada,  foi  observada  sob  

a  ótica  da IN MP/SLTI n.º 4/2014 tendo em vista sua vigência. 

A IN SGD/ME n.º 1/2019 estabelece que o processo de contratação de 

soluções de TI, deve ser realizado nas três fases: Planejamento da 

Contratação, Seleção de Fornecedores e Gestão de Contrato. Na presente 

pesquisa foi delimitada na fase de planejamento da contratação, considerando 

os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas da instituição, assim 

como seu alinhamento com o PDTI, atendendo dessa forma um dos seus 

maiores Stakeholders, o governo. 

 
3.3.1 Classificação da Pesquisa 

 
A pesquisa é classificada como aplicada, pois, está baseada no 

levantamento de informações para o desenvolvimento de um SIG que envolve a 

administração de um projeto de Gerenciamento de Processo de Contratação de 

Soluções de Tecnologia da Informação. 

Do ponto de vista dos objetivos, essa pesquisa se caracteriza como 

exploratória, pois, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre 

o assunto investigado, como explica Gil (2008, p. 27) que, “[. . . ] as pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias”. Prodanov e Freitas (2013, p. 62) esclarecem que nesse 

modelo “[. . . ] assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e 

estudos de caso”. 

Considerando-se as variáveis, a pesquisa se caracteriza como 

qualitativa, com entrevistas semiestruturadas e outras ferramentas de coleta 

de dados no início, meio e final da pesquisa, de modo a obter informações de 

grupos de Stakeholders para compreender e determinar pontos (chaves) do 

processo de Design Thinking. 
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Também é considerada quantitativa, pois, se propõe o analisar as 

estatísticas dos questionários estruturados para melhor observar o resultado da 

pesquisa. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esse trabalho classifica-

se como pesquisa-ação, por ser voltada para intervir na realidade social. 

Prodanov e Freitas (2013) ressaltam que a pesquisa-ação acontece quando 

há interesse coletivo na resolução de um problema ou suprimento de uma 

necessidade, como ocorre no âmbito dessa pesquisa. 

A pesquisa-ação é entendida como um tipo de: 

Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a 
pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida em estreita associação com uma ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14). 

 
Esta pesquisa pertence ao campo das ciências sociais aplicadas em 

administração, cujos resultados focalizam a aplicação prática de abordagens 

teóricas no campo empírico. 

Quanto ao contexto, essa pesquisa se desenvolverá em uma 

Instituição de Ensino Técnico Profissionalizante e Superior da Região Norte 

do Brasil (IFRO), ou seja, em um meio fechado com hierarquia e grupos cujos 

relacionamentos são complexos. 

Entretanto, para poder atender a contento todas as partes interessadas, 

foi utilizada a abordagem do Design Thinking para criar um ambiente de interação 

com os demais Stakeholder de maneira a maximizar a eficiência e eficácia do 

sistema. 

Essa metodologia oferece uma estrutura padronizada de análise, com 

etapas a serem seguidas. Essas etapas envolvem métodos, ferramentas e 

procedimentos essenciais para dar ao desenvolvedor uma base sólida de 

projetos com alta qualidade e os meios de controle durante todo o processo. 

MATANDOS (2013, p. 76) traz em seu estudo um comparativo de 

abordagens do Design Thinking, onde se pode observar os diferentes focos, 

conceitos, natureza dos problemas e aplicação. Pode-se observar esse 

comparativo na Tabela 3. Baseado nos estudos de MATANDOS (2013) , esta 

pesquisa busca aplicar a metodologia do Design Thinking em uma abordagem 

de “Recurso Organizacional” como mostra a Tabela 3. 
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Fonte: Matandos (2013, p. 26) 

 
As técnicas que foram aplicadas a essa pesquisa são algumas 

oriundas da Antropologia, tais como entrevistas, sessões generativas, 

cadernos de sensibilização, cinco por quês, um dia de vida, etc. 

 
3.3.2 Técnica de Coleta de  Dados 
 

Como primeiro passo para entender o ponto de vista dos Stakeholders 

nos processos de contratação de soluções de tecnologia da informação, foram 

realizadas entrevistas com perguntas curtas, diretas e abertas, visando deixar o 

entrevistado mais à vontade para dar respostas espontâneas. 

 

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. 
Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica 
a relação de lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou 

Tabela 3 – As Diferentes formas de descrever o Design Thinking 
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coisas. Portanto,      o termo entrevista refere-se ao ato de perceber 
realizado entre duas pessoas (RICHARDSON, 1999, p. 207). 
 

O questionário dividido em cinco blocos, sendo que a parte 1 teve o 

objetivo de agrupar as respostas de modo a medir a experiência de cada usuário 

tendo em vista o setor, a função e o tempo de experiência na instituição. 

A parte 2 explorou a experiência do usuário na sua primeira forma, uma 

vez que, independente do nível hierárquico, se atua ou não na área de TI, se 

faz parte do planejamento das ações de um setor ou ainda é responsável por 

aprovar os processos de contratação de produtos e serviços de TI. 

A parte 3 teve seu foco centrado em stakeholders específicos da 

administração. O objetivo foi entender a experiência do servidor com as demandas 

dos usuários que colaboram com a atividade (fim) do seu setor. 

Nesse ponto, é possível que o entrevistado aponte algum problema, 

insatisfação ou até mesmo discordância. O importante é identificar a raiz do 

problema. Nessa situação a utilização da ferramenta dos “5 porquês” é simples 

e muito útil na resolução de problemas que podem ter um impacto drástico ou 

mesmo em ser um fator desmotivador para o entrevistado. Frequentemente, 

quando se encontra um problema, tem-se a tendência de “passar o carro na 

frente dos bois” reagindo e criando ação sobre ele. A ferramenta estimula o 

raciocínio inverso e pode ajudar a levantar novas questões que precisam ser 

respondidas. 

A escolha de unidade de análise de forma macro, como definido é o IFRO, 

seguindo o conceito da aplicabilidade da pesquisa-ação com define Prodanov e 

Freitas (2013, p. 67) que “quanto ao contexto, essa pesquisa deve ser realizada 

em uma organização (empresa ou escola, por exemplo) na qual haja hierarquia 

ou grupos cujos relacionamentos sejam complexos”. 

A estrutura organizacional da Reitoria e dos Campi do IFRO são 

semelhantes, possuindo setores/comissão, diretorias/pró-reitorias e 

diretores/reitor e outros departamentos afins. De modo que comumente os 

sistemas implantados nos Campi são primeiro testados em um ambiente de 

Garantia da Qualidade (em inglês: Quality Assurance, ou QA), como forma de 

prevenir erros ou falhas e evitar problemas ao entregar soluções ou serviços. Em 

casos que, se faz necessário trâmites maiores, é criado um Grupo de Trabalho 

(GT) operando em um ambiente QA especifico. 
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Na fase de coleta de dados, a pesquisa possui planejamento flexível que, 

em geral, envolve: “levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos 

que estimulem  a compreensão“ (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52). 

“Procedimentos de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de 

dados não são costumeiramente aplicados nestas pesquisas” como destaca Gil 

(2008, p. 27) no contexto de pesquisa exploratória. No entanto, para essa aplicar 

as ferramentas de Design Thinking foi criado um GT com dez usuários, três 

diretores de departamentos, dois Coordenadores Gerais da Tecnologia da 

informação (CGTI) dos Campi e dois servidores de comissões da reitoria, dois pró-

reitores, três analistas de TI da Diretoria Geral de Tecnologia da Informação 

(DGTI). O GT foi dividido em três grupos: área requisitante, área de Ti e área 

administrativa. 

Para preservar a identidade dos entrevistados, na transcrição das falas 

os mesmos são diferenciados por duas letras e um número. As letras 

identificam o grupo(US se “Usuário”, AD se “Diretor de Departamento ou Pró-

reitor” e TI se “Analista de TI ou Coordenador de TI), e o número identifica a 

ordem na qual as entrevistas foram realizadas. 

As ferramentas utilizadas foram entrevistas, “5 porquês”, personas, “um 

dia de vida” e critério norteadores. Todas essas ferramentas citadas tiveram 

grande aderência na análise junto aos Stakeholder. 

Para a realização de entrevista foi  necessário observar o que dispõe o 

Plenário  do Conselho Nacional de Saúde  – a CNS –, em sua Quinquagésima 

Nona Reunião Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de outubro de 1996, a 

aprovação de diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. A Resolução CNS 196/96 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 

1996, p. 7 ), em sua VII diretriz dispõe que: “toda pesquisa envolvendo seres 

humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em 

Pesquisa”. 

Contudo, em sua Quinquagésima Nona Reunião Extraordinária, 

realizada nos dias 06 e 07 de abril de 2016, o Conselho Nacional de Saúde 

homologa a Resolução CNS n.º 510 (BRASIL, 2016), tecendo várias 

considerações importantes, com  o intuído de se construir um marco normativo 

claro, preciso e plenamente compreensível por todos os envolvidos nas 
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atividades de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. Tais disposições 

harmonizam-se com o disposto na Resolução n.º 466/CNS (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2012), de 12 de dezembro de 2012, que 

estabelece o conjunto de parâmetros e procedimentos éticos a serem 

observados para o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos, aqui 

observados por meio da submissão ética junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

Para a realização da pesquisa, contou-se com a anuência do IFRO e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Rondônia conforme CAAE n.º 14210619.9.0000.5300 e, sobretudo, com a 

aquiescência dos colaboradores entrevistados, os quais assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para entender a interação usário/sistema a ferramenta “Jornada do 

Usuário” está totalmente ligada a teoria dos Stakeholders. Parafraseando 

Vianna et al. (2012, p. 85), essa ferramenta é uma representação gráfica das 

etapas de relacionamento do usuário com um produto ou serviço, que vai 

descrevendo os passos chave percorridos antes, durante e depois da 

utilização. 

A ferramenta “Jornada do Usuário” foi usada em conjunto com a 

ferramenta “Personas” para explorar como cada usuário se relaciona com cada 

fase da IN SGD/ME n.º 1/2019, de forma a criar soluções inovadoras para 

diferentes pontos de contato sob a ótica de cada perfil. 

Outra ferramenta utilizada para criar uma representação gráfica e 

modelar os processos e interações dos Stakeholders, é o diagrama de fluxo 

de dados. Silva e Videira (2001, p. 78) conceituam: “[. . . ] são especificações 

orientadas aos processos, em que se identificam graficamente processos, 

entidades externas, fluxos de informação e repositórios de dados“. 

Para criar o diagrama de fluxo de dados  foi  utilizado  um  editor  gráfico  

on-line Draw.io, no qual é possível desenvolver desenhos e gráficos.  A interface  

do  Draw.io disponibiliza recursos para criação de qualquer tipo de desenho 

porém, possui uma parte dedicada à arquitetura da informação. 

 
 
3.3.3 Técnica de análise de Dados 
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A partir do recorte das técnicas de criatividade, Leopoldino (2016, p. 66) 

verificou que o Método 6-3-5 e o Brainwriting “ [. . . ] são a mesma técnica de 

criatividade e que embora descritas com nomenclaturas diferentes possuem 

propostas idênticas“, sendo  o Método 6-3-5 uma das formas de aplicar o 

Brainwriting. 

 
Método 6-3-5: em grupos de 6 integrantes (+/-), dispomos de 5 minutos 
para escrever em uma página 3 ideias/sugestões para o problema. 
Terminado o tempo, passamos a folha para o colega da esquerda e, 
novamente, temos 5 minutos para ler e acrescentar mais 3 ideias, 
estas rodadas se repetem até a página regressar a seu “dono”(VERSA, 
2016). 

 
Uma ou mais sessões de cocriação com usuários ou GT, dependendo 

da necessidade do projeto. As ideias geradas ao longo desse processo são 

capturadas e constantemente validadas em reuniões. Nessa fase da pesquisa 

usa-se em síntese e a combinação entre os insights, traçando caminhos 

prováveis e improváveis até chegar ao desenho de soluções inovadoras. A 

soma de toda essa experiência subsidiará várias estruturas de soluções, 

desdobrando a sustentação das ideias, os diferenciais e a mecânica de 

funcionamento do processo de planejamento de contratação de produtos e 

serviços de TI. 

Na fase de prototipagem, foram feitos levantamentos das 

necessidades pelo Guia Prático para Contratação de Soluções de Tecnologia 

da Informação gerando diagrama de casos de uso, descrição dos casos de 

uso, escopo do projeto e por fim, plano de projeto. 

O plano de projeto tem como finalidade fornecer uma visão de como foi 

executado o projeto bem como sua estrutura. Alguns exemplos de informações 

contidas no plano de projeto são a lista de iterações do projeto, a definição dos papéis 

de cada setor, os objetivos do projeto, entre outros. O plano do projeto contém um 

cronograma de execução das fases telas, teste, reuniões com stakeholders, 

brainwriting, storyboard, etc. 

É importante ressaltar que nessa fase, da prototipagem, foi realizado o teste 

do modelo proposto por meio do Cards modelados, apresentados aos stakeholders 

para avaliação de aderência do design a expectativa e necessidade das partes 

interessada. 

Os protótipos foram criados com o aplicativo de apresentações contida no 
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pacote de WPS Office. O pacote de programas reúne, editor de texto (Writer), de 

planilhas (Spreadsheets) e de apresentações (Presentation), que suportam os 

mesmos formatos dos programas do Microsof Office, mas sendo uma alternativa 

gratuita disponível para sistemas operacionais Linux, MacOS e Windows. 

Os testes dos protótipos foram feitos por meio de formulários criados na 

plataforma de questionários online Google Forms. Foram apresentados aos 

colaboradores 20 telas de formulários, sendo o primeiro formulário de apresentação, 

em seguida, 18 formulários contendo os Cards modelados e informações quanto ao 

fluxo do processo proposto. Por fim, um formulário contendo quatro questões com o 

propósito de captar a percepção dos Stakeholders a solução proposta. 

Por se tratar de perguntas de opinião e para ter uma melhor mensuração (ou 

medição), foi definida nesta pesquisa questões de multipla-escolha. Dentre as 

vantagens desse modelo de perguntas está o fato de ser de facil aplicação, apresentar 

pouca possibilidade de erro e, proporcionar ao respondente, facilidade e rapidez no 

ato de responder. 

Silva Júnior e Costa (2014, p. 66) faz uma discussão teórica entre a Escala de 

Likert, que consiste em desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua 

definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância em uma 

escala de 1 a 5. A Escala de Phrase Completion, que possui uma escala padrão de 

11 pontos, de 0 a 10 na sequência dos números inteiros. 

Com base nas características dos dois  modelos  de  escalas  apresentadas  

por Silva Júnior e Costa (2014), foi escolhido a escala de verificação de Likert onde, 

os respondentes se posicionam de acordo com uma medida de concordância atribuída 

ao item em umas escala de 1 a 5. 

Nos subcapítulos seguintes apresentam-se as análises de cada questão do 

roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice A) e, consequentemente, os 

resultados dos objetivos específicos definidos nesta dissertação. 
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4  ANÁLISE DOS DADOS E PRODUTO TECNOLÓGICO 

 
A análise e o desenvolvimento do produto tecnológico teve como 

laboratório o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia, onde a proposta foi criada em uma ‘interface’ amigável e intuitiva 

para que o processo de contratação de soluções de TI, possa ser 

acompanhado e que cada setor responsável pelas fases dos processos, 

possam dar ciência, propor alterações, atestar e supervisionar todo o 

processo. 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, três fases de observação 

foram escolhidos para nortear a investigação: Quanto a situação (Análise do nível 

de aderência das diretrizes dos IN SLTI/MP n°4/2014 na APF); quanto aos 

procedimentos (Análise Modelo atual de fluxo de demandas e planejamento de 

contratação); proposta de intervensão (Proposta de desenvolvimento SIG). 

Todas as fases tiveram sua organização de análise em torno de três 

polos cronológicos apresentados por Bardin (2006, p. 95): a pré-análise; a 

exploração do material; o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação. Vejamos nas subsessões a seguir os resultados obtidos em 

cada fase. 

Esta pesquisa conta com dados quantitativos e qualitativos, sendo a 

primeira fase predominantemente quantitativa, a segunda qualitativa e a terceira 

quali-quanti. Creswell e Clark (2013) explicam que em qualquer que seja o modelo 

de dados, se percorre um conjunto de passos similar. 

 
[. . . ] preparar os dados para análise, explorar os dados, analisar os 
dados, representar a análise, interpretar a análise e validar os dados e 
as interpretações (CRESWELL; CLARK, 2013, p. 183). 

 
Assim sendo, nas sessões seguintes, explorou-se os dados da 

pesquisa com atenção para desenvolver um entendimento a cerca dos 

objetivos traçados. 

 
4.1  ANÁLISE DO NÍVEL DE ADERÊNCIA DA IN SLTI/MP N.°4/2014 

 
A preocupação com a aderência das instruções e normas levou o TCU 

a realizar levantamentos da situação da governança no setor público. No 

exercício de 2017 (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2017), 488 
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organizações públicas efetivamente participaram do levantamento e 498 em 

2018 (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018), sendo as mesmas 

classificadas por tipo e por seguimento. 

O IFRO é classificado, nesses relatórios, quanto ao tipo de organização, 

como Instituição de ensino e, quanto ao seguimento, EXE-Sipec (entes do 

Poder Executivo, vinculados ao Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal) (CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO, 2017, p. 3). Com o objetivo 

de obter e analisar informações sobre a situação da governança pública e 

governança e gestão de TI, contratações, pessoas e resultados nas APFs, o 

TCU elaborou um questionário de forma a constituir uma única ferramenta de 

autoavaliação com os temas de governança pública, e governança e gestão 

de TI, Pessoas e Contratações, e Resultados finalísticos. 

Para construir a infraestrutura de coleta de dados, o TCU utilizou a 

ferramenta livre de pesquisa, para coleta das respostas do questionário 

lançando mão de indicadores de desempenho para aferir os resultados 

alcançados pelos administradores. Um trabalho realizado com a participação 

de várias secretarias. 

 
O trabalho foi coordenado pela SecexAdmin, com a participação das 
seguintes Secretarias do TCU: de Métodos e Suporte ao Controle 
Externo (Semec),    de Controle Externo de Aquisições Logísticas 
(Selog), de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), e a de 
Fiscalização de Pessoal (Sefip). 
Houve ainda a participação do Centro de Estudos Avançados de 
Governo e Administração da Universidade de Brasília (CEAG/UNB) 
(CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO, 2015, p. 10). 

 
 

Para mensuração desse questionário, o TCU se valeu de indicadores 

de desempenho, que pode ser representado por um número, percentagem ou 

razão. Esse conceito tem sido adotado nas administrações públicas e “é uma 

metodologia que está relacionada ao conceito de gerenciamento voltado para 

resultados (results oriented management – ROM)” (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2000, p. 9). 
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No quadro a seguir são apresentados os principais indicadores de 

desempenho que agrupam outros indicadores. 

 

 
 
 

Fonte: TCU - Levantamento de Governança e Gestão Públicas 2017. 
 

Na comparação dos relatórios individuais de autoavaliação realizado 

pelo TCU em 2017 e 2018, verifica-se a aplicação desses indicadores não 

somente para representação da situação como também da evolução, 

conforme o apresentado no Gráfico 2, a seguir. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Levantamento de Governança e Gestão Públicas 2017 e 2018 
do TCU. 

  

Quadro 2 – Principais indicadores de desempenho 

Gráfico 2– Resumo da autoavaliação do IFRO 2017-2018 
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Na construção dos gráficos, a partir dos resultadas dos questionários, 

o TCU aplicou um conjunto de cores em faixas para facilitar visualmente a 

análises dos gráficos representativos dos resultados obtidos na autoavaliação, 

conforme o Quadro 3 a seguir: 

 

 
Fonte: TCU - Levantamento de Governança e Gestão Públicas 2017. 

 
Com as informações obtidas pelo levantamento de governança e gestão 

pública, no relatório individual da autoavaliação de 2017 (CONTROLADORIA-GERAL 

DA UNIÃO, 2017) e 2018 (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018), foi possível 

obter separadamente alguns índices que fazem relação direta com essa pesquisa. A 

estrutura da IN SLTI/MP n° 4/2014 (BRASIL, 2014) provê mecanismos de governança 

para contratações de serviços e soluções de TI, logo pode-se observar alguns 

indicadores que tem relação direta com o foco da IN, conforme a Tabela  4, a seguir.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Levantamento de Governança e Gestão 
Públicas 2017 e 2018 do TCU. 

Na Tabela 4, os indicadores mostram uma evolução do IFRO, 

Quadro 3 – Classificação dos estágios 

Tabela 4 – Evolução dos Indicadores 2017 x 2018 
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principalmente nos índices de governança de contratação, onde não houve queda 

em nenhum indicador e ainda apresentando uma melhora significativa, com média 

de 31,33% de crescimento.  

Após análise dos relatórios do TCU, no qual foi possível observar que a 

instituição pesquisa apresenta uma crescente no que tange a Governança nos 

indicadores de contratações, se faz necessário um aprofundamento nos 

processos, de modo a demonstrar o que, na prática, representa evoluções 

positivas nos índices de desempenho. 

A pesquisa levantou os processos de contratação de soluções de TI 

realizadas pelo IFRO no período de 2016 a 2018, totalizando 90 processos 

realizados em oito Campi relacionados no Apêndice F dessa pesquisa. O 

Gráfico 3, a seguir foi elaborado com o intuito de sintetizar as informações, 

agrupando por ano e verificando se aderem ou não a IN SLTI/MP n.°4/2014. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados desta pesquisa. 

 
Para determinar se há aderência das diretrizes da IN SLTI/MP n° 

4/2014, se fez  necessário a verificação dos artefatos exigidos pela normativa 

nos processos de aquisição de soluções de TI. Dentre os quais, o Documento 

de Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e 

Termo de Referência/Projeto Básico. 

Cruz, Andrade e Figueiredo (2011, p. 166) afirma que “[. . . ] a mensuração 

de indicadores, o estabelecimento de metas para eles e o seu rigoroso 

acompanhamento são fatores essenciais para alcançar bom  desempenho  nas  

Gráfico 3– Aderência à IN SLTI/MP n.°4/2014 
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contratações“.  No Gráfico 3 verifica-se a representação do “percentual de 

aquisições em conformidade com   as políticas e procedimentos de aquisição 

vigentes“, no caso, a aderência a Instrução normativa vigente, a IN SLTI/MP 

n.°4/2014, sugerida por Cruz, Andrade e Figueiredo (2011). 

Nos processos analisados em 2016, 31% foi classificado como “Muito 

Provavelmente” aderem a IN SLTI/MP n° 4/2014, tendo em vista o valor e o 

fato de que processos semelhantes são apreciados pelo Procurador Federal 

o qual destacou em outros pareceres a necessidade das contratações estarem 

em consonância com a IN. Por serem processos não digitais, demandando 

análise dos documentos físicos, embora possível, e tendo em vista que o foco 

da pesquisa não era 2016, constou-se no relatório para melhor demonstrar a 

evolução dos processos que aderem a IN. 

De 2016 para 2017, já houve uma melhora considerável de oito 

pontos percen tuais. Contudo, o número de processos de contratação de 

soluções de TI que não aderiram 100% com a IN SLTI/MP n°4/2014 ainda foi 

alta (58%). O que significa, na prática, é a ausência de algum artefato ou 

ausência de atores, ou ainda falha no fluxo dos processos. 

Em 2018, como bem aponta também o relatório do TCU, o 

processo de contratação foi aprimorado pela APF pesquisada, sendo a 

diferença de 29 pontos percentuais de evolução de 2017 para 2018, chegando 

a 71% de processo que aderiram a IN SLTI/MP n.°4/2014. 

 
 
4.2  ANÁLISE MODELO ATUAL DE FLUXO DE DEMANDAS E PLANEJAMENTO 
DE CONTRATAÇÃO 

 
O segundo objetivo específico foi avaliado após análise das questões 

elencadas no roteiro. Foi possível identificar o fluxo dado as demandas, sob a 

ótica dos servidores classificado como: análise da área do requisitante (Usuário 

em geral), diagnóstico do Planejamento (Servidores Administrativos) e do Analista 

de TI. 

A IN SLTI/MP n.°4/2014 define o PDTI como instrumento de 

Planejamento de TIC a ser utilizado no âmbito da APF. Ainda segundo a IN, 

um PDTI é um “instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos 

recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às 
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necessidades tecnológicas e de informação de um órgão ou entidade para um 

determinado período” (BRASIL, 2014, art. 2°, inciso XXVII). 

Para tanto, no art. 4.º, a IN SLTI/MP n.°4/2014 define que “as 

contratações de que trata esta IN deverão ser precedidas de planejamento, 

elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - 

PDTI” (BRASIL, 2014, Art. 4). No inciso I do art. 11, em seu paragrafo 1.º, 

reafirma a necessidade de alinhamento da contratação ao PDTI. 

A Figura 11, a seguir, mostra como ocorre a relação dos instrumentos 

de planejamento até a fase da contratação de soluções de TI. O Planejamento 

da Contratação se inicia com o envio do Documento de Oficialização da 

Demanda – DOD –, à Área de Tecnologia da Informação. 

 
 

 
Fonte: Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (2015, p. 28) 
 

O Guia de Elaboração do PDTI (MPOG, 2015), disponibilizado pela 

SISP, apresenta o alinhamento como uma verificação de informações 

essenciais para que se realize uma contratação de TI. “Como conteúdo mínimo 

do DOD, deve constar a vinculação da necessidade da contratação desejada aos 

objetivos estratégicos e às necessidades corporativas da instituição, bem como a 

necessidade elencada no PDTI” (MPOG, 2015,  p. 78). 

Depreende-se do guia que o instrumento de levantamento de 

necessidades de infraestrutura será obtido por meio uma lista com material, 

valor (para composição dos recursos orçamentários para a área de TI), objetivo 

estratégico para que a equipe identifique as necessidades de mudança na 

infraestrutura e registrar no Inventário de Necessidades como demonstrada na 

Figura 11 – Fluxo dos processos de planejamento 
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Tabela 5, a seguir. 

 
“Para identificar as necessidades de serviços de TI pode-se utilizar 
algumas técnicas auxiliares, como por exemplo: realizar levantamento 
no âmbito do Comitê de TI, enviar formulários por instrumento formal 
(com prazo para resposta), realizar entrevistas da área de TI com as 
diversas áreas envolvidas, aplicar questionários, entre outros”. 
(Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, 2015, p. 69) 

 
 

Fonte: Barros (2014, p. 67) 
 

Por  meio   dos entrevistados, a pesquisa direcionou mais uma vez para 

os    90 processos de contratação de soluções de TIs, porém, agora, foi para 

entender quantos processos tinham sido previstos no PDTI. Após reanalisar 

os processos, pode-se observar o resultado na Tabela 6, a seguir. 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados da exploração documental desta 
pesquisa. 

 
Na Tabela 6 consta também a informação se o Documento Oficiail de 

Demanda (DOD) originalmente do PDTI, ou se foram adicionando 

posteriormente. 

 

  

Tabela 5 – Exemplos de necessidade de infraestrutura 

Tabela 6 – Contratações previstas no PDTI 
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Dos 90 processos de contratação analisados no período de 2016 a 

2018, 11 (cerca de 12% do total) não estavam previstos na formulação do PDTI, 

sendo adicionado posteriormente. Os onze processos estavam alinhados ao 

PDTI, considerando os objetivos estratégicos e as necessidades corporativas 

da instituição, porém, o DOD não estava anexado ao processo de elaboração 

do Plano Diretor. 

Do ponto de vista dos entrevistados da área de TI, principalmente os que 

estavam diretamente ligados a gestão do PDTI, ou mesmo responsável pelo 

alinhamento do DOD com o PDTI, o modelo de fluxo de demanda atual é mais 

comodo. No entanto, não há unanimidade desse pensamento. Dentre os analistas 

entrevistados alguns não concordaram com o envio do DOD na formulação do 

PDTI. 

Veja alguns comentários disposto do fluxo atual sob a ótica dos 

entrevistados. 

“Não achei difícil preencher o modelo, porém a burocracia preencher 
vários documentos e de correr atrás de assinatura de chefia para algo 
que compraria até em três anos futuro.” (Entrevistado AD1) 
 
“Só consegui fazer o Documento que a TI me pediu com algum técnico 
do lado. Já tinha uma planilha pronta do meu setor.” (Entrevistado 
AD2) 
 
“O fato de ter que produzir um documento da complexidade do DOD 
pode desestimular o usuário a fazer a sua demanda, ou mesmo, como 
já aconteceu muitas vezes, setores deixar para o ultimo dia para 
manifestar a necessidade dos seu setor.” (Entrevistado TI1) 
 
“Senti a necessidade de uma boa definição do que é TI”. (Entrevistado 
US1) 

 
As entrevistas revelaram também que, a necessidade de se produzir os 

artefatos exigidos pela IN SLTI/MP n°4/2014 no momento do planejamento do 

PDTI, foi uma prática adotada em razão do Plano Anual de Contratações  – 

PAC. Havia um entendimento de grande parte do setor administrativo do IFRO, 

após perceberem o aumento na morosidade em processos de aquisição de 

soluções de TI. 

 
“Essa prática foi executada de forma embrionária nos Campi como 
forma de se atender as informações necessárias de planejamento de 
contratações.“ (Entrevistado AD3) 

 
Em 2018, com o advento da Instrução Normativa nº 1 do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) (BRASIL, 2018a), que dispõe 
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sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações e sobre a 

elaboração do Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de 

tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional, a exigência dos artefatos da IN SLTI/MP 

n°4/2014 foi ratificada por meio de seu art. 5º, que trata da composição do PAC. 

 
“XII – os Estudos preliminares e o Gerenciamento de riscos da 
contratação do item”.(BRASIL, 2018a, art. 5º) 

 
A Figura 12, a seguir, demonstra o fluxo dos processos de planejamento 

consolidados pela IN 01/2018-MPDG. 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do fluxo de processos de planejamento do MPOG (2015, p. 
28) 
 

Com a exigência dos artefatos de Estudos Preliminares (EP) e Análise de 

Riscos (AR) na fase de planejamento, a administração, da instituição pesquisada, 

além da oficialização da demanda por parte do servidor requisitante, antecipou dois 

processo de certa complexidade para produzir os documentos necessário para 

atender a IN 1/2018-MPDG, conforme figura a seguir. 

  

Figura 12– Fluxo de processos de planejamento a partir da IN 1/2018 - 
MPDG 
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Fonte: site do Governo Digital do Brasil. Acessado em 01/09/2019. 
 
 
 
 

Fonte: site do Governo Digital do Brasil. Acessado em 01/09/2019. 

 
Em 2019 a IN 1/2018-MPDG foi revogada pelo art. 20 da IN 1/2019-MPDG 

(BRASIL, 2019a) que a substituiu. A nova IN traz em seu art. 5º uma atualização 

que corrige o fluxo apresentado na Figura 12 e torna a se apresentar com 

ilustrado na Figura 11. 

Figura 13– Fluxo de Elaboração do Estudo Técnico Preliminar 

Figura 14 – Fluxo da Análise de Risco 
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“Art. 5° O setor requisitante, ao incluir um item no respectivo PAC, 
deverá informar: 
 
I - o tipo de item, o respectivo código, de acordo com os Sistemas de 
Catalogação de Material ou de Serviços; 
II - a unidade de fornecimento do item; 
III - quantidade a ser adquirida ou contratada;  
IV - descrição sucinta do objeto; 
V - justificativa para a aquisição ou contratação;  
VI - estimativa preliminar do valor; 
VII - o grau de prioridade da compra ou contratação;  
VIII - a data desejada para a compra ou contratação; e 
IX - se há vinculação ou dependência com a contratação de outro 
item para sua execução, visando a determinar a sequência em que 
os respectivos procedimentos licitatórios serão 
realizados.“(BRASIL, 2018a, art. 5º) 

 
Após estudo do fluxo dos processos da IFRO, quanto ao 

planejamento de aquisição de produtos e serviços de TI apresentados nesse 

capítulo, fica evidente a necessidade de combinar às boas práticas na 

contratação de soluções de TI, especialmente ao processo de contratação 

representado no Modelo de Contratações de TI, modelo este baseado na IN 

SGD/ME n.º 1/2019, que substitui a IN SLTI/MP n.°4/2014, com a utilização 

ferramentas digitais na busca de melhores resultados organizacionais.  

Na seção, a seguir, apresenta-se os resultados obtidos por meio das 

entrevistas semiestruturadas realizadas, mediante o uso da técnica de análise 

de conteúdo, aplicando as metodologias do Design Thinking em uma 

abordagem de “Recurso Organizacional”. 

 
 
4.3  PROPOSTA DE SIG PARA GERENCIAMENTO IN SGD/ME N.º 1/2019. 

 

No terceiro e último objetivo específico procurou-se identificar 

fundamentos de Design Thinking aplicados no desenvolvimento de sistemas, 

tendo como resultado uma aplicação que se agrega às demandas, de modo a 

facilitar a análise e planejamento  de contratação de soluções de TI na percepção 

das partes interessadas. De maneira indireta, as respostas das questões balizam 

o entendimento de como os anseios e necessidades dos Stakeholders, assim 

como a geração de ideias, as soluções dos problemas e teste/validações antes e 

durante o projeto. 

Nos subcapítulos a seguir, apresenta-se os resultados obtidos em cada 
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fase proposta pelo modelo de Design Thinking. Partindo da fase de conhecer, 

utilizando-se de entrevistas e do acompanhamento da rotina dos stakeholders, 

passando pela ideação, prototipagem e, por fim, teste dos protótipos. 

 
4.3.1. Entrevistas 

 
Ainda na linha de trabalho apresentado por Ambrose e Harris (2009), a 

pesquisa buscou um feedback por meio de entrevista semiestruturadas. Ambrose 

e Harris (2009, p. 19) destacam que o “feedback fornece um ponto de partida em 

relação ao que  funcionou e o que fez não funciona com um grupo-alvo específico.” 

De uma população de 100 servidores delimitados nesta pesquisa, 59 

efetivamente responderam o questionário. A partir desta amostra, foi possível 

observar, após análise das respostas, que 61% dos entrevistados já fizeram 

alguma demanda de contratação de soluções de tecnologia da informação, 

sendo o correio eletrônico a ferramenta de comunicação mais utilizadas para 

essa atividade como mostra o Gráfico 4, a seguir. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas desta pesquisa. 
  

Gráfico 4 – Ferramentas utilizadas para demandas 
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Outro resultado relevante obtido com a pesquisa é que 25,4% dos 

entrevistados participaram do planejamento de contratações de TI. Dentre esses, 

apenas 40% tiveram algum tipo de treinamento ou orientação e, 35,7% indicaram 

que tinha conhecimento do “Guia Prático para Contratação de Soluções de TI”da 

SLTI, porém ninguém indicou que tinha conhecimento pleno. 

Esses dados demonstram que a maioria dos entrevistados, que já 

tiveram participação no processo de planejamento de contratação, não possui 

conhecimento detalhado dos processos, atividades, artefatos e atores 

envolvidos na contratação de Soluções de TI, o que pode acarretar 

morosidade ou falha na base de contratações. 

Um fator importante alcançado por esta pesquisa, é a percepção dos 

Stakeholders quando a relevância dos fatores que dificultam as contratações de 

TI. A maioria que respondeu o questionário, indicou de média a grande 

importância a necessidade de instrumentos adequados para elaboração do 

planejamento da contratação e de ferramentas informatizadas de controle (Gráfico 

5) . 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das entrevistas desta pesquisa. 

 
 
4.3.2 Um dia de Vida 
 

Durante a pesquisa, foi possível acompanhar a rotina de dois 

participantes do GT, que atuam diretamente no planejamento de contratação, 

e observam, na prática, as situações e dificuldades encontradas na obtenção 

Gráfico 5 – Relevância de ferramentas informatizadas de controle 
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e organização das demandas. Durante a atividade, foram feitas anotações dos 

comentários e, para identificar padrões e inter-relações dos dados. Além de 

criar um mapa de resumo da imersão, foram produzidos vários “Cartões insight 

“, cujo modelo consta no Apêndice ”C“. 

Segue uma relação dos pontos que foram possíveis observar por meio 

do acompanhamento dos usuários: 

 Dificuldades quanto a informação para o usuário demandante; 
 Cumprimento e acompanhamento dos prazos; 
 Dificuldade quanto a uniformidade dos processos; 
 Fragilidade quanto a consistência dos dados levantados; 
 Redundância de demandas; 
 Processo de sintetização e validação trabalhoso e com pouco 

pessoal. 
 Rotatividade de servidores em setores de gestão. 

 
4.3.3 Ideação 
 

Vianna et al. (2012) apresenta o Brainstorming (uma das técnicas de 

geração de ideias mais conhecidas) como ponta pé inicial da fase de ideação, 

iniciando-se com    a equipe de projeto realizando ao redor do tema a ser 

explorado. Para melhor aplicação da pesquisa, e por conta da dificuldade de se 

realizar encontros dos participantes do GT, foi aplicado Brainwriting. Essa 

técnica provê uma forma eficaz e simples para coletar ideias inovadoras, onde 

um grupo de pessoas registram por escrito suas propostas. Foi adotado o 

“Método 6-3-5”, apresentado na metodologia desta pesquisa. 

Após algumas reuniões e deliberações sobre o fluxo das demandas, e 

com a perspectiva de sempre agregar ideias e não descartar possibilidades, o 

GT mapeou os perfis e suas interações com o sistema a ser proposto. 
 

a) Usuário: 
 

1) Faz a demanda no sistema informando: 

2) Tipo de Item (Sertviço ou Material); 

3) Classificação do Item (Permanente ou Consumo); 

4) Descrição do Item; 

5) Detalhamento do Item; 

6) Unidade de medida; 

7) Quantidade; 

8) Estimativa de Valor; 
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9) Justificativa; 

10) Observações; 

11) Nível de prioridade. 

 
b) Chefe de setor: 

 
1) Recebe a demanda; 

2) Agrupa demandas similares se necessário e CRIA-SE os 

“projetos” 

3) Informa Nome do Projeto; 

4) Descrição do Projeto; 

5) Informa Data planejada para execução do projeto; 

6) Informa a Ação setorial; 

7) Informa o Objetivo Estratégico; 

8) Justificativa; 

9) Nível de Prioridade; 

10) Demandas de TI devem ser analisas pelo setor 

responsável; 

11) Demandas devem ser adequadas e submetidas ao setor 

de Planejamento; 

 
Caso retorne do setor de planejamento com necessidade de alteração 

deverá ser submetido novamente ao setor de planejamento; 

Se, e somente se, a demanda tiver sido aprovada, planejada e alinhada 

ao PDTI, será gerado um Documento Oficial de Demanda; 

 
c) Setor de Planejamento: 

 
1) Analisa a demanda e alinha com o planejamento institucional; 

Caso necessite de adequação, retorna ao Setor para ajustes; 

2) Com as demandas aprovadas, lança-se no sistema governamental 

(PGC); 

 
d) Setor de TI: 

 
1) Responsável pela análise primária quando a demanda ainda se 

encontra na fase de planejamento; 
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2) Alinhamento da demanda ao PDTI; 

3) Recebe o Documento Oficial de Demanda e inicia a fase de 

contratação já nos anos de execução das demandas. 

 
Pode se visualizar esse processo ilustrado na Figura 15. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
As possibilidades a partir do gerenciamento sistêmico das demandas 

Figura 15 – Diagrama de processo proposto pelo GT 
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foram abordados diversas vezes pelo GT, desde relatórios gerenciais, 

estimativas para planejamentos futuros, a possibilidade de acompanhamento 

de objetivos estratégicos e ações setoriais, bem como também expandir a 

abrangência do sistema para outros níveis de planejamento. 

 

4.3.4 Prototipação 
 

O ideal, para a instituição pesquisada, é o desenvolvimento de um módulo 

dentro do sistema SUAP. Um fator positivo a se considerar, é a possibilidade 

de utilização do sistema em módulos, de modo que, pode-se implantar No 

SUAP, e determinar o modulo que deseja utilizar. 

Como apresentado no diagrama de fluxo (Figura 16), o processo inicia-

se com o usuário (Stakeholder ). pode-se ter por base que qualquer servidor 

que tenha acesso ao sistema é um usuário, porém, o sistema SUAP permite 

configuração de permissões de acesso e, assim sendo, cabe ao administrador 

determinar o acesso ao módulo. 

Na Figura 16, visualisa-se a tela (protótipo) do usuário para solicitação 

de uma demanda de produtos e serviços de TI. Além de poder adicionar uma 

demanda que achar pertinente, o sistema subsidiaria o acompanhamento da 

demanda requisitada. Ao final do processo, apresenta uma avaliação da 

demanda. Basta clicar no botão “Adicionar demanda” para iniciar o cadastro 

de materiais e serviços. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Na Figura 17, a seguir, a tela de cadastramento de um “Novo item” buscou 

obter do usuário demandante as informações necessárias para que o “Chefe de 

Setor” possa fazer uma análise da demanda e incorporar ao planejamento das 

ações do setor. O usuário deverá preencher todos os campos para criar uma 

solicitação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Figura 16 – Protótipo - Acompanhamento de Demandas 

Figura 17– Protótipo - Cadastratramento de um novo item 
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Após fazer a sua solicitação, a demanda já aparece para o “Chefe de 

Setor” (Stakeholder), como se apresenta a tela do protótipo na Figura 18. Nessa 

tela de acompanhamento, o chefe do setor pode criar um projeto e agregar várias 

demandas, acrescentando novos itens ou agrupando demandas em um único 

item. Enquanto as demandas estiverem na lista da aba “Solicitadas”, poderá 

editar a demanda. De acordo com o planejamento e a contratação ocorram, o 

sistema atualiza a situação da demanda. 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
 
  

Figura 18– Protótipo - Tela de acompanhamento do setor 
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Ao clicar no botão “Criar um projeto”, o chefe de setor poderá cadastrar 

um novo projeto, conforme Figura 19, a seguir. Nessa fase os campos 

“Objetivo estaratégico” e “Ação Setorial“ necessitam ser informado 

previamente pelo setor de planejamento.  

Desse modo, as demandas planejadas devem estar em consonância 

com os objetivos traçados pela instituição. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

A partir da aba de projetos, o chefe do setor acompanhará as 

demandas como um projeto, onde o mesmo, no decorrer do fluxo do processo, 

poderá ter vários status, de acordo com a sua situação: 

 “Em analise” - quando o projeto já foi concluído por parte do setor, mas 

se encontra no setor de TI ou no setor de planejamento; 

 “Aprovadas” - quando o projeto já percorreu o setor de TI e de 

Planejamento e se aguarda execução no período planejado; 

 “Em execução” - quando o projeto, ou parte dele, já estiver em fase 

de licitação; 

 “Licitadas”’ - quando os itens do projeto já estiverem com registro 

de preço, aguardando empenho dos itens. 

Tendo em vista, que um projeto pode ter diferentes fases, e ser executado 

Figura 19– Protótipo - Cadastro de um Novo Projeto 
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em períodos (anos) bem distintos, um projeto pode ter a condição de “Em 

execução” e “Licitados” ao mesmo tempo, uma vez que são os Itens do projeto 

que possuem status, conforme a Figura 20 a seguir. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
Ao editar o projeto criado,  o chefe de setor será direcionado para uma 

tela, onde adicionará os itens necessários para concretizar o planejamento de 

contratação. 

Os itens poderão ter suas informações importadas a partir das demandas 

informadas pelos usuários, e criar um vinculo entre a demanda e o item para 

que seja atualizado, para o usuário, sobre a situação do mesmo, como se pode 

visualizar na Figura 21. 

 

 

Figura 20 – Protótipo - Acompanhamento dos projetos pelo setor 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Ao concluir, o chefe do setor tem a opção de enviar o projeto para 

análise ou aguardar o momento oportuno para fazê-lo. Ao ser enviado, o 

projeto terá a edição bloqueada (vide os botões desativados na Figura 22), de 

modo que será possível apenas leitura por parte do setor. 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
  

Figura 21 – Protótipo - Composição do projeto pelo setor 

Figura 22 – Protótipo - projeto em análise 
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Com todas as fases do planejamento concluídas, o projeto 

retornará ao setor com a opção de impressão do documento oficial de 

demanda (Figura 23) para iniciar a fase de contratação, porém, ainda 

sem a permissão para adicionar ou excluir itens. A impressão poderá 

ser no modelo de planilha ou no formato digital, para incorporação pelo 

SEI (sistema eletrônico utilizado pela instituição para tramitação de 

documentos). 

 
 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Caso seja necessário reavaliar o projeto, alterando sua composição, o 

chefe de setor deverá reabrir e submetê-lo à análise novamente.  

 

 

  

Figura 23 – Protótipo - projeto analisado 
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Todo o fluxo do projeto, de um setor para outro, produzirá um histórico que 

comporá uma “timeline”, como apresenta a Figura 24, mantendo os stakeholders 

bem informados. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Após ser enviado para análise, contendo itens de TI, o projeto deverá ser 

apreciado pelo setor de tecnologia da informação e também seguir um fluxo dentro 

do setor, tendo a situação alterada da seguinte maneira: 

 
 “Projeto para análise” - quando nenhum do itens do projeto tiver sido 

analisado. 

 “Em análise” - quando qualquer item, de TI, tiver sido analisado. 

Dependendo do tamanho do projeto e dá variedade de materiais ou 

serviços de TI, poderá ser avaliada as demandas por mais de um 

integrante do setor. 

 “Aprovadas” - quando o projeto estiver com todos os itens de TI com o 

status de analisado. 

 

 

Figura 24 – Protótipo - timeline do projeto 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

Ao editar o projeto, o setor de TI terá uma visão dos itens e da timeline 

na aba “Histórico”, podendo ordenar por qualquer uma das colunas 

apresentadas na lista (Figura 26). Os itens poderão se encontrar em quatro 

situações: “Analisado”, “Não é TI”, “Não PDTI” e “Pendente”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Figura 25 – Protótipo - acompanhamento pelo setor de TI 

Figura 26 – Protótipo - tela de analise do projeto 



 

  

 

Dentro da tela de “Análise de item” (Figura 27), na metade superior, temos  as 

informações oriundas do setor demandante. O setor de TI analisará quanto à 

padronização e ao alinhamento com o PDTI outrora definido. A padronização consiste 

em marcar a opção de “’Não alterar item do demandante” ou selecionar um item similar 

que já tenha sido definido pelo setor como padrão e que atenda às necessidades do 

projeto. 

O impacto da padronização é de curto, médio e longo prazo. Dentre os 

benefícios dessa ação, podemos citar que, a curto prazo, há a possibilidade de se 

obter uma economia processual e financeira onde, um único processo licitatório, 

poderá atender várias demandas, de várias unidades adminstrativas, com um valor de 

compra menor. A manutenção do material ou serviço solicitado, a médio e longo prazo, 

também é considerado bem como o seu descarte futuro. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
 
  

Figura 27 – Protótipo - tela de analise do item do projeto 



 

  

 

 

 

Caso haja alguma consideração por parte do setor de TI ou uma 

pendência no projeto, como um item que não conste no PDTI, o projeto 

deverá ser devolvido ao demandante com as observações necessárias para 

que se possa alterar ou tomar outras medidas necessárias para sua 

conclusão, como mostra a Figura 28. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 
 
  

Figura 28 – Protótipo - devolução ao demandante 



 

  

 

 

 

Uma vez que todos os itens forem analisados, um botão de “Concluir 

análise” aparecerá no canto superior direito (vide Figura 29) para que o setor 

de TI encaminhe o projeto ao setor de planejamento. Além de atualizar a 

situação do projeto para os demais Stakeholders, todas as ações serão 

registradas na timeline. 

 

 
  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

Para o setor de planejamento, o acompanhamento é feito sob a 

perspectiva do projeto e do item. As abas filtram quanto à situação, mas o 

administrador poderá especificar um item, um período de execução ou 

prioridade para lhe facilitar a visão das demandas. A aba de “Itens agrupados” 

apresentará as informações de materiais e serviços com a quantidade de 

projetos alcançados, sua unidade, quantidade agrupada, valor estimado, valor 

total agrupado e previsão de compra. Será possível ordenar ou filtrar por 

qualquer um dos campos acima mencionados. 

  

Figura 29 – Protótipo - conclusão da analise do setor de TI 



 

  

 

Outro recurso extraído de um insight do GT, é a utilização de “tags“ ou 

etiqueta, se preferir, para marcação dos itens quanto ao seu seguimento. Como 

no exemplo da Figura 30, um projeto de um “Novo laboratório” pode conter vários 

seguimentos, como imobiliário, engenharia, manutenção e limpeza, 

computadores, insumo de impressão, softwares, etc. Uma filtragem por 

seguimento auxiliará principalmente o trabalho da equipe, que geralmente se 

divide para atender as demandas no prazo adequado. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 
  

Figura 30 – Protótipo - acompanhamento do setor de planejamento 



 

  

 

Caso o administrador selecione um projeto para analisar, 

semelhantemente ao setor de TI, encontrará na tela (Figura 31) a situação dos 

itens: “Analisado” ou “Pendente”. Se necessário, poderá devolver ao 

demandante, com a observação pertinente. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
  

Figura 31 – Protótipo - Análise do projeto pelo setor de planejamento 



 

  

 

Na tela de acompanhamento ou na tela de análise do projeto, o 

administrador, ao clicar em um item, acessará a tela de análise do mesmo, 

conforme apresentado na Figura 32, a seguir. O administrador efetiva a sua 

análise do item, padronizando e vinculando-o a um processo de compra, 

previamente já cadastrado pelo setor de planejamento. Nesta etapa será utilizada 

uma tag (etiqueta) para distinção de processos, de modo que seja filtrado apenas 

o que tiver relação com o item. Quanto a padronização do item segue uma fala 

de um administrador participante do GT sobre essa prática adotada. 

 
“Antes de padronizar, eu tinha uma planilha com 3000 itens de material 
de consumo, hoje com 200 atendo com maior eficiência e 
eficácia”.(Entrevistado AD4) 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Outra atividade do setor de planejamento é o lançamento no sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Compras (PGC) do Governo Federal, que 

consolida todas    as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar no 

exercício subsequente.    A IN SGD/ME nº 1/2019 determina, em seu Art. 7º que: 

“As contratações de soluções   de TIC deverão constar no Plano Anual de 

Contratações, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de 

janeiro de 2019”(BRASIL, 2019b, art. 7º). 

Figura 32 – Protótipo - analise do item pelo setor de planejamento 



 

  

 

As informações relacionadas no fluxo apresentado nessa pesquisa são 

suficientes para alimentação direta do PGC, porém necessita que o sistema 

do Governo permita alguma forma de importação. De qualquer modo, o setor 

terá um meio de controle para gerenciar os lançamentos como um “checklist”.+ 

Após o setor de planejamento marcar o projeto como “Lançado no PGC” 

(botão na Figura 33), o projeto retorná ao setor demandante para impressão 

do DOD ou reabertura, caso necessite de alguma alteração (Figura 23). 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

No subcapítulo seguinte, apresentará as avaliações do GT quanto a sua 

percepção de esforço, eficácia, eficiência e benefícios do sistema proposto. 

  

Figura 33 – Protótipo - Conclusão da análise pelo setor de planejamento 



 

  

 

4.3.5 Teste dos protótipos 
 

Vianna et al. (2012, p. 124) explica que os “resultados são analisados e o ciclo 

pode se repetir inúmeras vezes até que a equipe de projeto chegue a uma solução 

final em consonância com as necessidades do usuário“. Quanto maior a fidelidade dos 

protótipos e repetição dos teste e avaliações, maior a maturidade das ideias e maiores 

as chances de sucesso da solução final. 

 

 

Fonte: Vianna (2012, p. 124) 
 

Para teste dos protótipos, foi apresentado aos membros do GT um 

questionário contendo as telas produzidas e suas respectivas ações 

explicadas e contextualizadas como em um tutorial. Ao final da exposição dos 

protótipos, foi aplicado um questionário com o intuito de captar a percepção dos 

Stakeholders a solução proposta3. 

Oberhofer (1983, p. 45) destaca que a “avaliação não é um fim por si 

mesma. Seus propósitos se originam da necessidade de determinar o valor de um 

sistema ou   de atividades deste sistema“. Buscando avaliar o desempenho, a 

adequação de suas funções e a sua qualidade foi utilizado quatro níveis ou 

critérios principais, apresentado por Oberhofer (1983): 

 
Esforço — nesta categoria, o critério de sucesso é a quantidade de 
recursos (material, financeiro, de tempo, etc.) investidos na atividade em 
avaliação. Basicamente, efetua-se um julgamento de qualidade via 
quantificação do volume de energia empregada na entrada do sistema 
(OBERHOFER, 1983, p. 48). 

 
Para avaliar os protótipos quanto ao nível de esforço estimado pelos 

usuários,  os participantes do GT responderam a um questionário com perguntas 

objetivas com respostas em Escala de Likert de 1 à 5.  

 
3 O questionário foi aplicado via google forms por meio do link: <https://forms.gle.i1vV1jLDcbbiT26P9 

Figura 34 – Fluxo prototipação - teste - avaliação 



 

  

 

Quando perguntado ao participante do GT quanto ao esforço, se 

acredita que teria alguma dificuldade em utilizar o sistema, demostrado nas 

telas esboçadas, para realizar uma demanda de contratação. Responderam, 

conforme o Gráfico 6, sendo: 1 nenhum esforço; 2 pouco esforço; 3 esforço 

normal; 4 algum esforço e; 5 muilto esforço. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
 

Dias (2002, p. 4) destaca que “[. . . ] a ‘interface’ deve ser de fácil uso; 

o acesso às informações deve ser eficiente e deve requerer um mínimo de 

tempo e esforço dos usuários finais”.  As avaliação dos GT apresentados no 

Grafico 6 mostra que  não há uma unanimidade. O protótipo ainda pode 

melhorar sua apresentação ao usuário. Dias (2002, p. 4) afirma que “[. . . ] o uso 

do sistema deve requerer pouco ou nenhum treinamento oferecendo interface 

intuitiva, permitindo a auto-aprendizagem“. 

O critério efetividade, apresentado por Oberhofer (1983), procura avaliar 

como o programa alcança o resultado. Destaca ainda que “[. . . ] é comum na 

literatura nacional da área, o emprego dos termos eficácia (efficacy) e efetividade 

(effectiveness) como sinônimos“ (OBERHOFER, 1983, p. 48). 

 
Efetividade* - é a obtenção do efeito desejado, independente do 
esforço, i.e., da quantidade de recursos investidos (custos). O critério 
efetividade tem enfoque na habilidade com que o programa alcança 
realizações de sucesso e não nos resultados finais (OBERHOFER, 
1983, p. 48). 

 
Deste modo, foi perguntado aos participantes do GT se, a partir das 

telas apresentadas, como avaliariam a eficácia do sistema em comparação 

com o modo de solicitação e acompanhamento de demanda já vivenciado ou 

em uso atualmente. Ou seja, se o sistema proposto é adequado para atingir o 

propósito, de modo a alcançar o resultado pretendido ou esperado. 

Gráfico 6 – Resultados quanto ao esforço 



 

  

 

Responderam em escala de 1 à 5 sendo: 1 totalmente Ineficaz; 2 Parcialmente 

Ineficaz; 3 Nem eficaz, nem ineficaz; 4 Parcialmente Eficaz; 5 Totalmente 

Eficaz. 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Oberhofer (1983, p. 49) afirma que “Na medida em que às quatro 

atividades estão relacionadas as metas e entradas (esforço) vão influenciar a 

efetividade do sistema“. Embora o resultado da avaliação quanto ao esforço 

tenha apresentado a necessidade de melhora, na percepção dos Stakeholders 

do GT, o Gráfico 7 demonstra que o sistema apresenta eficácia. 

Outro critério importante a ser analisado é o da Eficiência. Oberhofer 

(1983, p. 48) define como sendo: 

 
Eficiência — é a obtenção do efeito desejado ao menor custo; procura 
verificar não só o sucesso na realização de um objetivo mas a que custos 
com relação    a outras alternativas para produzir aquele efeito. 

 
  

Gráfico 7 – Resultados quanto a eficácia 



 

  

 

Quando perguntados ao GT, quanto à eficiência, se consideram que a 

proposta de sistema demostrado nas telas seria executada da melhor maneira 

possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos, 

responderam sendo: 1 Totalmente Ineficiente; 2 Parcialmente Ineficiente; 3 Nem 

Eficiênte, nem Ineficiente; 4 Parcialmente Eficiênte; 5 Totalmente Eficiênte. 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Para Oberhofer (1983, p. 48) a eficiência “é um termo econômico, que 

significa, basicamente uma medida de como se utilizou os recursos disponíveis 

na tentativa de atingir um dado objetivo“. Neste sentido, só podemos medir a 

eficiência do sistema se   a relação entre custos e efetividade (custo-efetividade) 

for comprovado. Na instituição pesquisada, a eficiência é a diminuição do tempo 

necessário para realização  das  tarefas. 

Para o GT, a percepção que o protótipo é eficiente, com demonstrado 

no Gráfico 8, está em agregar atividades que se fazia com planilhas separadas 

em uma única atividade e o fato de diminuir os erros de fluxos. Dias (2002, p. 4) 

afirma que o “sistema de informações deve ser projetado de tal forma que os 

erros sejam minimizados e próximos de zero”. 

Cada categoria de avaliação tem sua aplicação. Oberhofer (1983, p. 

48) apresenta esse valor associado as mudanças no comportamento do 

usuário e o define como: 

 
Benefício — refere-se ao efeito final, ou a influência decisiva sobre a 
população alvo dos usuários do sistema , isto é, procura verificar as 
consequências do desempenho do sistema em termos do valor 
decorrente do uso do sistema (OBERHOFER, 1983, p. 48). 

 
  

Gráfico 8 – Resultados quanto a eficiência 



 

  

 

Para a valiar os protótipos quando aos benefícios, os colaboradores do 

GT responderam se o sistema proposto para gerenciamento de demandas 

poderia lhe produzir benefícios, em escala de 1 à 5, sendo: 1 Nenhum 

benefício; 2 Pouco benefício; 3 Nem pouco, nem muilto benefício; 4 Algum 

beneficio; 5 Muitos benefícios. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
Semelhantemente a avaliação quanto a eficácia e eficiência, o Gráfico 

9 apresenta um resultado positivo. Dias (2002, p. 11) apresenta os benefícios 

como Princípio da Utilidade de modo que: “Associado aos fatores que 

determinam o nível de abrangência do sistema em relação ao atendimento às 

necessidades funcionais do usuário final“. 

As considerações finais da pesquisa são apresentadas no capítulo seguinte. 

Neste as principais conclusões, as contribuições e limitações são elencadas, assim 

como as oportunidades e recomendações para pesquisas futuras.  

Gráfico 9 – Resultados quanto aos benefícios 



 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esta pesquisa teve por base o objetivo geral, o desenvolvimento de um 

Sistema de Informação Gerencial (SIG) para atender as diretrizes da IN SGD/ME 

n.º 1/2019, de forma a tornar mais célere a contratação de bens e serviços de TI, 

com foco no planejamento das aquisições. O objetivo foi buscar reduzir o impacto 

burocrático do advento da IN nos procedimentos habituais de contratação e na 

implantação direta das ações que colaborem com a melhora de controles a serem 

aplicados às contratações de TI.  

Após a pesquisa se aprofundar em um estudo na literatura sobre a Teoria 

dos Stakeholder, pode-se determinar como principal fator de sucesso nos setores 

públicos e sem fins lucrativos a análise do público relevante. A pesquisa então se 

concentrou em três grupos de stakeholders (usuário, setor administrativo e setor 

de TI), de modo a aplicar, na prática, os princípios da teoria dos Stakeholders, no 

contexto da governança corporativa como diferencial estratégico. 

A pesquisa explorou ainda a legislação vigente, em especial as que 

normatizam as contratações de produtos e serviços de Tecnologia da 

Informação, bem como também, os esforços para desburocratizar com controle 

e gerência dos processos para obter uma melhor governabilidade nos órgãos 

públicos. 

O primeiro objetivo específico, buscou-se verificar o nível de aderência 

das diretrizes da IN SLTI/MP n° 4/2014, sendo esta a Instrução Normativa 

vigente no período pesquisado. O fato da instituição já ter o Sistema Eletrônico 

de Informação (SEI) implantado de forma institucional, facilitou a pesquisa 

documental, uma vez que, a maioria dos processos de contratação já constam 

de forma integral no SEI. 

A pesquisa atingiu seu objetivo com a análise documental dos processos de 

contratação de TI da instituição pesquisada, onde pode-se verificar que, nos anos de 

2016 a 2018, uma evolução positiva no número de processos de contratação de 

produtos e serviços de TI que aderem a IN SLTI/MP n° 4/2014. Este resultado 

corrobora com os indicadores apresentados no relatório do TCU (CONTROLADORIA-

GERAL DA UNIÃO, 2018), principalmente nos índices de governança de contratação, 

onde não houve queda em nenhum indicador e ainda apresentando uma melhora 

significativa, com média de 31,33% de crescimento em relação ao relatório anterior 



 

  

 

(CGU, 2017). 

O segundo objetivo específico foi avaliar o modelo atual de fluxo de demandas 

e planejamento de contratação de produtos e serviços de TI. Por meio do questionário 

aplicado a uma amostra de 59 de uma população de 100 servidores da reitoria da 

instituição pesquisada, pode-se notar que os artefatos exigidos pela IN SLTI/MP n° 

4/2014 estavam sendo produzidos no momento do planejamento do PDTI, uma prática 

adotada em razão do Plano Anual de Contratações. Havia um entendimento de grande 

parte do setor administrativo e, em 2018, com o advento da Instrução Normativa nº 1 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (BRASIL, 2018a), que 

dispõe sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações e sobre 

a elaboração do Plano Anual de Contratações de bens, serviços, obras e soluções de 

tecnologia da informação e comunicações no âmbito da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional, a exigência dos artefatos da IN SLTI/MP 

n°4/2014 foi ratificada por meio de seu art. 5.º, que trata da composição do PAC. 

Já em 2019, com a revogação da IN 01/2018-MPDG e da IN SLTI/MP 

n°4/2014, que foram substituídas pelas IN 1/2019-MPDG e IN SGD/ME nº 1/2019, os 

textos foram atualizados, assim como o fluxo de trabalho e artefatos necessário para 

tramitar os processos. Dado o exposto, o segundo objetivo foi alcançado, porém, o 

foco do terceiro objetivo foi atualizado, tendo em vista que, após a análise do fluxo 

atual apontou a necessidade de se focar o sistema, primeiramente no planejamento 

das contratações para o ano seguinte. 

Em virtude do advento da IN 1/2019-MPDG e IN SGD/ME n.º 1/2019 no 

desenvolvimento dessa  pesquisa,  e  a  necessidade  da  instituição  pesquisa  de  

sistematizar o processo de planejamento da contratação, o terceiro e último objetivo 

específico procurou-se o desenvolvimento de sistemas, tendo como resultado uma 

aplicação que se agrega às demandas, de modo a facilitar a análise e planejamento 

de contratação    de soluções de TI na percepção das partes interessadas. 

Nessa busca por novos caminhos, com uma abordagem focada nos 

Stakeholder, na colaboração e na tangibilidade de pensamentos e processos, utilizou-

se a abordagem do Design Thinking para criar um ambiente de interação com as 

partes interessadas de maneira a maximizar a eficiência e eficácia do sistema. 

 

 

O Design Thinking, por sua vez, foi explorado desde a primeira fase, 



 

  

 

examinando e delimitando o problema sob diferentes perspectivas dos 

Stakeholders, até a quinta fase, onde o GT testou os protótipos, simulando as 

ações previstas no fluxo de trabalho idealizado na quarta fase (proposição). Na 

Figura 35 pode-se observar cada uma das sete fases proposta por Ambrose e 

Harris (2009, p. 12), na busca por introduzir uma inovação sob ótica de 

desenvolvimento de soluções de tecnológicas no campo de  Gestão e 

Governança do setor Público. Esta pesquisa propôs o desenvolvimento de um 

módulo de Gestão e Planejamento de Contratação idealizado, prototipado e 

testado. 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 
 

  

Figura 35 – Fases do Design Thinking 



 

  

 

O Módulo proposto, até o final dessa pesquisa, se encontra na fase de 

desenvolvimento e implementação, tendo sua utilização plena projetada para 

janeiro de 2020, onde se abre a primeira “janela” de planejamento que 

compreendendo os dias de 1º de janeiro a 15 de abril. Esse cronograma faz 

parte dos arts. 8º, 9º e 10 da IN 1/2019-MPDG (BRASIL, 2019a) estabelecem 

um fluxo geral que orienta a elaboração do PAC, e que deve observar os prazos 

abaixo definidos na Figura 36. 

 

 

Fonte: site Compras Governamentais, acessado 01/11/2019. 
 

 

Diante do exposto, esta pesquisa considera alcançado o terceiro e último 

objetivo, tendo em vista que a proposta foi aprovada e tem sua implementação, 

teste e utilização planejada. 

Reunir o Grupo de Trabalho foi um das dificuldades encontradas, sendo 

necessária a utilização, por parte do pesquisador, do uso de técnicas de coleta 

de dados de modo individual. Contudo, esse fato se mostrou positivo, pois, os 

participantes se sentiram à vontade para expressar suas opiniões e fazendo 

observações de maneira espontânea. 

Como sugestão de estudos futuros, recomenda-se um maior 

aprofundamento no estudo da metodologia do Design Thinking aplicado ao 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação, de modo a  se extrair as propostas 

de trabalho criativas que atendam   da melhor maneira possível os Stakeholders, 

com eficácia e eficiência. 

  

Figura 36 – Cronograma de elaboração do PAC 



 

  

 

Outra sugestão de futuras pesquisas é a aplicabilidade de ferramentas 

tecnológicas, na gestão e no planejamento do setor público. O estudo de 

desenvolvimento de sistemas que permitam mais controle dos fluxos de trabalho, 

proporcionam a mensuração fina dos resultados permitindo, ao gestor, segurança 

na tomada de decisão. 

Contudo, resalta-se a importância de pesquisas voltadas a 

aplicabilidade da legislação e do estudo de Governança para melhorar a 

capacidade de avaliar o ambiente e os cenários vivenciados pela APF, bem 

como a receptividade da sociedade em relação aos direcionamentos 

estratégicos. 

  



 

  

 

REFERÊNCIAS 

 
AMBROSE, G.; HARRIS, P. DESIGN THINKING: Basics Design. 3. ed. USA: AVA 
Publishing SA, 2009. 202 p. ISBN 978-2-940411-17-7. Citado 8 vezes nas páginas 18, 
33, 34, 35, 38, 39, 61 e 86. 
 
ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 38500:2009: 
Governança Corporativa de Tecnologia da Informação. [S.l.], 2009. Citado na página 
24. 
 
ASSOCIACÃO NACIONAL DOS ANALISTAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO. 
Planejamento altera IN SLTI/MP 04/2014. 2015. Disponível em: 
https://www.anati.org.br/noticias/planejamento-altera-in-slti-mp-04-2014. Acesso em: 
17/12/2018. Citado na página 29. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo . Lisboa: Edições 70, 2006. Citado na página 51. 
 
BRASIL. Decreto nº 39.510, de 4 de Julho de 1956. DOU  sessão  01,  Brasilia,  p. 
12799 – 12799, 1956. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950- 1959/decreto-39510-4-julho-1956-
332936-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 01/03/2018. Citado na página 32. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição, Brasilia, p. 
1 – 130, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 
Constituicao.htm. Acesso em: 17/12/2017. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27. 
 
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei nº 8.666, DOU sessão 01, Brasília, 
p. 8269 – 8269, jan 1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/ 
L8666cons.htm. Acesso em: 16/03/2018. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27. 
 
BRASIL. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Lei 10.520/2002, Brasília, p. 1 – 1, 
Julho 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10520.htm. 
Acesso em: 16/12/2017. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27. 
 
BRASIL. Decreto Nº 5.378 de 23 de Fevereiro de 2005. DOU sessão 01, Brasília-DF, 
p. 2– 2, 02 2005. ISSN DEC-5378-2005-02-23. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/decreto/D5378.htmimpressao.htm. Acesso em: 01/06/2018. Citado 
2 vezes nas páginas 31 e 32. 
 

BRASIL. Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011. DOU, Brasília-DF, p. 16 – 
17, 10 2011. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/31415474/pg-16-
secao-1- diario-oficial-da-uniao-dou-de-13-10-2011. Acesso em: 16/03/2018. 
Citado na página  15. 
BRASIL. Instrução Normativa N°4, De 11 De Setembro De 2014. IN 4/2014, 
SLTI/MP, Brasília-DF, p. 1 – 23, setembro 2014. Disponível em: 
https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/1-IN411-9-14.pdf. 
Acesso em: 16/03/2018. Citado 3 vezes nas páginas 15, 53 e 56. 
 



 

  

 

BRASIL.  CONSELHO  NACIONAL  DE  SAÚDE.  Resolução  CNS  nº  510,  
de  07  de  abril   de 2016. Aprova as diretrizes e Normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos, Brasília, 2016a. Disponível em: 
http://conselho.saude.gov.br/ resolucoes/2016/Reso510.pdf. Acesso em: 01 
jun 2018. Citado na página 48. 
 
BRASIL. Decreto nº 8.936, de 19 de Dezembro de 2016. DOU sessão 01, 
Brasilia, p. 7– 7, 2016b. ISSN DEC-8936-2016-12-19. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8936.htm. 
Acesso  em:  01/06/2018.  Citado na página 32. 
 
BRASIL. Decreto nº 7 de 7 de março de 2017. DOU sessão 01, Brasília-DF, 
p. 46 – 46, 03 2017a. Disponível em: 
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/dou_08032017_dec
reto_comite_desburocratizacao.pdf. Acesso em: 01/06/2018. Citado 2 vezes 
nas páginas 27 e 32. 
 
BRASIL. Decreto Nº 9.094, de 17 de Julho de 2017. Decreto nº 9.094, DOU sessão 
01, Brasília-DF, p. 2 – 2, 07 2017b. ISSN DEC-9094-2017-07-17. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9094.htm. Acesso 
em: 01/06/2018. Citado na página 32. 
 
BRASIL. Instrução Normativa Nº  1,  de  29 de 
março de 2018. IN 01/2018-MPDG, Brasília-DF, p. 1–11, 2018a. Disponível em: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-
normativas/ 861-pgc-in. Acesso em: 21/072019. Citado 4 vezes nas  páginas 58, 59, 
61 e 85. 
 
BRASIL. Modelo de Contratação, Normativos e Documentos de Referência. 
2018b. NCTI-MP. Disponível em: 
https://www.governodigital.gov.br/transformacao/sisp/ncti-nucleo-de contratacoes-de-
tecnologia-da-informacao/modelo-de-contratacao- normativos-e-documentos-de-
referencia. Acesso em: 17/12/2017. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 43. 
 
BRASIL. Instrução Normativa Nº 1, de 10 de janeiro de 2019. IN 1/2019-MPDG, 
Brasília-DF, p. 1 – 5, 2019a. Disponível em: 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ index.php/legislacao/instrucoes-
normativas/1068-in-1-de-2019. Acesso em: 26/07/2019. Citado 3 vezes nas páginas 
15, 60 e 86. 
 
BRASIL.  Instrução  Normativa  nº  1,  de  4  de  abril  de  2019.  IN  SGD/ME  nº  1,  
de   2019,   DOU,   Brasília-DF,   p.   54   –   70,   abril   2019b.  Disponível  em:
 https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-
arquivos/INSTRUCAO%20NORMATIVA% 20No%201-
%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf/at_download/file. Acesso em: 
12/08/2019. Citado 5 vezes nas páginas 5, 15, 29, 30 e 79. 
 
BRASIL; CONGRESSO; SENADO. Manual de Padronização  de  Atos  
Administrativos Normativos. Brasília-DF, 2012. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496338/000960587.pdf?sequen



 

  

 

ce=1. Acesso em: 26/10/2019. Citado na página 28. 
 
BRITO,   I.   R.   D.   S.    A   análise   das   etapas   do   Design   Thinking   aplicados    
no processo de  concept  art  de  personagens  para  o  cinema  de  animação.  
2014.  60  p.  Dissertação  (Bacharel  em  Mídias  Digitais)   —   Universidade   Federal 
da Paraíba. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/images/tcc2014/ 
TCC_2014--A_analise_das_etapas_do_desing_thinking--Izaac_Ramon1.pdf. Acesso 
em: 10/01/2019. Citado na página 35. 
 
BROWN, T. Change by design: how design thinking transforms organizations and 
inspires innovation. HarperCollins, New York, 2009. Citado na página 34. 
 
BRYSON, J. M. Strategic Planning for Public and Nonprofi t Organizations: A 
Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. 4. ed. USA: 
Jossey Bass, 2011. 548 p. ISSN ISBN 978-1-118-05053-8 (ebk). Citado 2 vezes nas 
páginas 19 e 20. 
 
CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 2018. Guia da política   de   
governança   pública,   Brasília    -    DF,    p.    1    –    88,    2018.    Disponível em: 
https://www.cgu.gov.br/noticias/2018/12/governo-federal-lanca-guia-sobre- a-politica-
de-governanca-publica/guia-politica-governanca-publica.pdf. Acesso em: 22/02/2019. 
Citado na página 26. 
 
CEPIK, M.; CANABARRO, D. R. Governança de TI: Transformando a Organização 
pública no Brasil. 1. ed. Porto Alegre: UFRGS/CEGOV, 2014. 220 p. ISBN ISBN 978- 
85-386-0254-5. Citado na página 28. 
 
CLARKSON CENTRE FOR BUSINESS ETHICS (org.). Principles of Stakeholder 
Management: “The Clarkson Principles”. 1. ed. Toronto: Joseph L. Rotman School of 
Management, 1999. v. 1. 68 p. (1, v. 1). ISBN 0-7727-8609-7. Disponível em: 
https://www.rotman.utoronto.ca/-/media/Files/Programs-and-Areas/CCBE/Principles-
of-Stakeholder-Management--The-Clarkson-Principles--Clarkson-Centre-for-
Business-Ethics.pdf?la=en&hash=A601D7C7D8ED8C348AC90F16EDD914D7306A. 
Acesso em: 26/10/2019. Citado na página 21. 
 
CLARKSON, M. B. E. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate 
social performance. The Academy of Management Review, v. 20, n. 1, p. 92 – 117, 
1995. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/258888. Acesso em: 26/10/2019. 
Citado na página 21. 
 
COMPUTERWORLD. Mercado de TI pode apresentar déficit de 290 mil 
profissionais em 2024. 23/08/2019 às 18h39. Site. Disponível em: 
https://exame.abril.com.br/ carreira/desenvolvimento-de-sistemas-oferece-boas-
oportunidades/. Acesso em: 26/10/2019. Citado na página 15. 
 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 
Pesquisas Envolvendo Seres Humanos. Resolução  CNS  196/96,  Brasília  -  DF,  p.  
1  – 10, 1996. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//resolucao-cns-
196-96.pdf. Acesso em: 25/04/2019. Citado na página 48. 



 

  

 

 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. CNS. Resolução CNS nº 466/2012, dezembro 
2012. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. 
Citado na página 48. 
 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. CGU. Relatório de Avaliação por Área de 
Gestão nº 5, Brasília - DF, p. 1 – 41, 2015. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/ 
download/3452.pdf. Acesso em: 22/02/2019. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 51. 
 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.  CGU.  Relatório  individual  da  auto-  
avaliação   -   2017   idBase=271,   Brasília-DF,   p.    1    –    20,    2017.    Disponível 
em: http://www.cscruz.org/igg2017/Institui%C3%A7%C3%A3o%20de%20ensino/ 
271-IFRO%20(Instituto%20Federal%20de%20Rond%C3%B4nia).pdf. Acesso em: 
27/04/2019. Citado 3 vezes nas páginas 51, 53 e 85. 
 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. CGU. Relatório individual da 
autoavaliação - 2018 idBase=271, Brasília-DF, p. 1 – 17, 2018. Disponível em: 
http://www.cscruz.org/ igg2018//271-
IFRO%20(Instituto%20Federal%20de%20Rond%C3%B4nia).pdf. Acesso em: 
22/02/2019. Citado 3 vezes nas páginas 51, 53 e 85. 
 
CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. Pesquisa de Métodos Mistos. 2. ed. Porto 
Alegre: Penso, 2013. 288 p. ISBN 978-85-65848-41-1. Citado na página 51. 
 
CRUZ, C. S. da; ANDRADE, E. L. P. de; FIGUEIREDO, R. M. da C. Processo de 
Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação para Organizações 
Públicas. 7. ed. Brasília: MCT/SPI, 2011. 212 p. ISBN 16791878. Disponível em: 
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0216/216919.pdf. Acesso em: 16/12/2017. Citado 2 
vezes nas páginas 16 e 55. 
 
CUSTÓDIO, A. J.; COSTA, B. K. Os novos modelos de gestão pública e os 
stakeholders: como se inserem na estrutura do Ministério do Turismo? In: ANAIS DO 
SEMINÁRIO DA ANPTUR, 1., 2016, São Paulo. Seminário da Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-graduação em Turismo. São Paulo: ANPUTUR, 2016. p. 1 – 
ISSN 23596805. Disponível em: http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/ 
biblioteca/acervo/producao-academica/002831682.pdf. Acesso em: 10/01/2019. 
Citado na página 22. 
 
DIAS, R. Métricas para Avaliação de Sistemas de Informação. Revista Eletrônica 
de sistemas de Informação, v. 1, n. 1, p. 1 – 13, Dec 2002. ISSN 1677-3071. Disponível 
em: http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/117. Acesso em: 
19/08/2019. Citado 3 vezes nas páginas 81, 83 e 84. 
 
FERREIRA, A. R. Modelo de excelência em gestão pública. REVISTA EIXO, v. 1, 
n. 1, p. 31 – 43, jan-jun 2012 2012. Disponível em: 
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/ RevistaEixo/article/viewFile/16/26. Acesso em: 
23/07/2017. Citado na página 32. 
 
FREEMAN, R. E. et al. Stakeholder Theory: The State of the Art. 1. ed. New York - 
USA: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010. ISBN ISBN-13 978-0-511-67692-5 



 

  

 

eBook (NetLibrary). Citado na página 19. 
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
200 p. ISSN ISBN 978-85-224-5142-5. Citado 2 vezes nas páginas 44 e 47. 
 
HECKERT, C. R. Planejamento da Contratação de Tecnologia da Informação 
(PCTI). Brasília: ENAP, 2013. 91 p. ISBN CDU 658.721:004. Disponível em: 
http://repositorio.enap.gov.br/1/1125. Acesso em: 17/12/2017. Citado na página 27. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA. Portal do Instituto Federal de Rondônia. 
2016. Site. Disponível em: http://www.ifro.edu.br,. Acesso em: 10/01/2019. Citado na 
página 40. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTACÃO. 
Quantidade De Normas Editadas No Brasil. 2018. Disponível em: 
https://ibpt.com.br/noticia/2683/Quantidade-de-NORMAS-EDITADAS-NO-BRASIL-
30- anos-da-constituicao-federal-de-1988. Acesso em: 26/07/2019.  Citado na página 
31. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO GOVERNANCA CORPORATIVA (org.). Código 
das Melhores Práticas de Governança Corporativa.  5.  ed.  São  Paulo:  Ins tituto  
Brasileiro  de  Governança  Corporativa,  2015.  108  p.  Disponível  em: 
https://conhecimento.ibgc.org.br/Lists/Publicacoes/Attachments/21138/Publicacao- 
IBGCCodigo-CodigodasMelhoresPraticasdeGC-5aEdicao.pdf. Acesso em: 
10/01/2019. Citado na página 23. 
 
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. SUAP - Sistema Unificado 
de Administração Pública. 2018. Site. Disponível em: 
https://portal.ifrn.edu.br/ifrn/tec- da-informacao/lateral/servicos/sobre-o-suap. Acesso 
em: 16/03/2018. Citado na página 40. 
 
INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS (IFAC) (org.). International 
Framework: Good Governance In The Public Sector. New York: IFAC and  CIPFA,  
2014. 42 p. ISSN 978-1-60815-181-3. Disponível em: https://www.cipfa.org/policy-
and- guidance/standards/international-framework-good-governance-in-the-public-
sector. Acesso em: 15/08/2019. Citado na página 23. 
 
LADEIRA, D. L. Teoria dos Stakeholders no contexto da governança corporativa: 
um estudo de caso. 2009. 108 p. Dissertação (Mestrado da Faculdade de Ciências 
Empresariais) — Faculdade de Ciências Empresariais -FUMEC. Disponível em: 
http://livros01.livrosgratis.com.br/cp154970.pdf. Acesso em: 10/01/2019. Citado na 
página 23. 
 
LEOPOLDINO, K. D. M. Ideation: Técnica de criatividade  para  a  ideação  de  
produtos e empresas de base tecnológicas. 2016. 158 p. Dissertação (Pós-  
graduação em Engenharia de Produção)  —  Universidade  Federal  do  Rio  Grande 
do Norte. Disponível em: 
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/22401/1/KleidsonDanielMedeiros
Leopoldino_DISSERT.pdf. Acesso em: 22/02/2019. Citado 3 vezes nas páginas 37, 
38 e 49. 
 



 

  

 

LIMA, P. D. B. A Excelência em Gestão Pública: A trajetória e a estratégia do 
GESPÚBLICA. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013a. 248 p. Citado na página 15. 
 
LIMA, P. D. B. A Excelência em Gestão Pública: A trajetória e a estratégia do 
GESPÚBLICA. 1. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013b. 248 p. Citado 3 vezes nas 
páginas 18, 22 e 33. 
 
MATANDOS,   D.   L.  Implementação  De  Um  Processo  De  Design  Thinking  
Para    o Ceped (Centro De  Estudos  e  Pesquisas  Sobre  Desastres)  e  Sua  
Aplicação  Para o Desenvolvimento De Soluções Reais. 2013. 107  p.  Dissertação  
(Engenheiro de Produção) — Escola Politécnica da Universidade de São  Paulo.  
Disponível em: http://pro.poli.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/Relat%C3%B3rio-
Final- TF2-Daniel-Lafer-Matandos-v6.pdf. Acesso em: 01/01/2019. Citado na página 
45. 
 
MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Gestão Pública Comtemporânea. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. 310 p. Citado na página 15. 
 
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA  DO ESTADO. 
MARE/SEAP. Programa da qualidade e participação na administração pública, 
Brasília-DF, C. 4, p. 1 – 59, 1997. Disponível em: 
http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/cadernosmare/caderno04.pd. 
Acesso em: 01/06/2018. Citado na página 32. 
 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Decreto simplifica serviços públicos para 
atendimento ao cidadão. 18/07/2017. Disponível em: 
http://www.planejamento.gov.br/ noticias/decreto-simplifica-servicos-publicos-para-
atendimento-ao-cidadao. Acesso em: 18/07/2019. Citado na página 33. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO. Guia “D” 
Simplificação. Brasília-DF, 2005. Disponível em: 
http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/ documentos/D.pdf. Acesso em: 
26/10/2019. Citado na página 31. 
 
MP.  Sistema  Eletrônico  de  Informações   é   implantado.   2015.   Site.   Disponível 
em: http://www.brasil.gov.br/noticias/emprego-e-previdencia/2015/03/sistema- 
eletronico-de-informacoes-e-implantado. Acesso em: 23/07/2017. Citado na página 
41. 
 
MPOG. Guia de elaboração de PDTI do SISP: versão 2.0. 
Beta/Brasília: MP/SLTI. 2015. Acessado em 31 mai. 2016. Disponível em 
rhttp://www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/download/file/Guia_de_PDTI_do_SISP_v2_Beta
.pdf. Citado 2 vezes nas páginas 56 e 57. 
 
OBERHOFER, C. A. Conceitos E Princípios Para Avaliação De Sistemas De 
Informação. Ciência da Informação, IBICT, Brasília-DF, v. 12, n. 1, p. 45 – 51, julho 
1983. ISSN 1518-8353. Disponível em: http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/193/193. 
Acesso em: 26/07/2019. Citado 3 vezes nas páginas 81, 82 e 83. 
 
PETERS, B. G. O que é Governança? Revista do TCU, v. 1, n. 127, p. 28 – 33, Maio 



 

  

 

2013. Disponível em: https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/87/85. 
Acesso em: 10/01/2019. Citado na página 23. 
 
PRODANOV, C. C.;  FREITAS,  E. C.  de. Metodologia do Trabalho  Científico: 
Métodos e Técnicas de Pesquisa de do Trabalho Acadêmico. 2ª. ed. São Paulo: 
Universidade FEEVALE, 2013. ISSN ISBN 978-85-7717-158-3. Citado 3 vezes nas 
páginas 40, 44 e 47. 
 
PROSERPIO, J.  O  poder  do  Design.  São  Paulo:  Echos,  2018.  21  p.  Disponível  
em: 
https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/10183/1518018658PoderDoDesign- 
Cap3-final.pdf. Acesso em: 01/06/2018. Citado na página 34. 
 
RESENDE, D. A. Planejamento de sistemas de informação: Guia Prático para 
Planejar a Tecnologia da Informação Integrada ao Planejamento Estratégico das 
Organizações. São Paulo: Atlas, 2003. ISBN 9788522461226. Citado na página 27. 
 
RICHARDSON, R. J. A pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 
Citado na página 46. 
 
SARAIVA, J. C.  P.  Max  Weber  e  o  Gespública.  Revista  Brasileira  de  
Hematologia e Hemoterapia, scielo, [S.l.], v. 30, n. 2, p. 85 – 85, 04 2008. ISSN 1516-
8484.Disponível em: 
http://www.scielo.br/scieloOrg/php/articleXML.php?lang=en&pid=S1516- 
84842008000200001. Citado na página 32. 
 
SHERMAN, A. Auditoria de Tecnologia da Informação e a Experiência do TCU. In: 
TCU (Ed.). Importância da TI na APF. Fortaleza-CE: [s.n.], 2011. p. 1 – 80. Disponível 
em: AuditoriadeTecnologiadaInformaç~aoeaExperiênciadoTCU. Acesso em: 
16/12/2017. Citado na página 17. 
 
SILVA, A. M. R. da; VIDEIRA, C. A. E. UML, Metodologias e Ferramentas CASE: 
Linguagem de Modelação UML, Metodologias e  Ferramentas  CASE  na  Concepção 
e Desenvolvimento de Software. Porto - Lisboa/Portugal: Centro Atlântico,  2001. 578 
p. Disponível em: 
http://www.cesarkallas.net/arquivos/livros/informatica/UML_Metodologias_e_Ferrame
ntas_CASE_portugues_.pdf. Acesso em: 26/07/2019. Citado na página 48. 
 
SILVA JÚNIOR, S. D.; COSTA, F. G. Mensuração e Escalas de Verificação: uma 
Análise Comparativa das Escalas de Likert e Phrase Completion. Revista Brasileira 
de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, São Paulo, v. 15, p. 1 – 16, out 2014. 
Citado  na página 50. 
 
SILVA, L. F. da. A eficiência como princípio constitucional:uma análise de sua 
efetiva implementação através do Gespública. PROFIAP, v. 1, n. 1, p. 1 – 12, 3 
2016. Disponível em: http://www.profiap.org.br/profiap/eventos/2016/i-congresso-
nacional-de-mestrados-profissionais-em-administracao-publica/anais-do-
congresso/40500-1.pdf. Acesso em: 23/07/2017. Citado na página 31. 
 
SOUSA, A. C. N. de. Análise De Stakeholders No Âmbito Do Planejamento Estra 



 

  

 

tégico De Uma Organização Pública. 2016. 62 p. Dissertação (Gestão de Políticas 
Públicas) — Universidade de Brasília. Disponível em: file:///home/uilton/Documents/ 
2016_AmandaCarolineDeSousa_tcc.pdf. Acesso em: 10/01/2019. Citado 2 vezes nas 
páginas 42 e 43. 
 
TAVARES, M. C. Gestão estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 456 p. Citado 2 
vezes nas páginas 20 e 21. 
 
THINKING, E. D. (org.). Design Thinking na prática! São Paulo: Echos, 2016. 
Disponível em: https://escoladesignthinking.echos.cc/materiais/. Acesso em: 
01/06/2018. Citado 3 vezes nas páginas 33, 35 e 36. 
 
THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. 2. ed. São Paulo: CORTEZ, 1986. 
Citado na página 44. 
 
TRIBUNAL   DE   CONTAS   DA   UNIÃO.   Governança   de    TI.    2010.    Disponível 
em: http://portal.tcu.gov.br/comunidades/governanca-de-ti/entendendo-a-
governanca- de-ti/. Acesso em: 16/12/2017. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24. 
 
TRIBUNAL   DE   CONTAS   DA   UNIÃO.    TCU    divulga    dados    inéditos    
sobre governança  na  administração   pública   federal.   2018.   Site.   Disponí  
vel em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-divulga-dados-ineditos-sobre- 
governanca-na-administracao-publica-federal.htm. Acesso em: 03/03/2019. Citado na 
página 25. 
 
TRIBUNAL DE  CONTAS  DA  UNIÃO.  TCU.  Técnica  De   Auditoria:   Indica   
dores De  Desempenho  E  Mapa  De  Produtos,   Brasília-DF,   p.   1   –   33,   2000. 
Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E
014F0B017A0E4F54. Acesso em: 22/02/2019. Citado na página 52. 
 
TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO.  TCU.  Licitações   e   contratos:   orien  
tações  e  jurisprudência  do   TCU/Tribunal   de   Contas   da   União,   Secretaria  
Especial  de  Editoração  e  Publicações,  Brasília,  p.  1  –  914,  2010.  Dispo  nível 
em: 
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24D
6E86A4014D72AC81CA540A. Acesso em: 17/12/2017. Citado na página 27. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TCU. Referencial básico de governança 
aplicável a órgãos e entidades da administração pública, Brasília, p. 1 – 80, 2014. 
Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A14DDA8CE1
014DDFC35CA83C74. Acesso em: 22/02/2019. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 24. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TCU. Relatório de levantamento TC 
017.245/2017-6, Brasília-DF, p. 1 – 130, 2017. Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED2
0162E39DB9C50879. Acesso em: 10/03/2019. Citado 4 vezes nas páginas 16, 24, 25 
e 51. 
 



 

  

 

VERSA, M. 5 alternativas para potencializar seu brainstorming. 2016. Site. 
Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/5-alternativas-para-potencializar-seu- 
brainstorming-m%C3%B4nia-verza/.  Acesso  em:  25/02/2019.  Citado  na  página 
49. 
 
VIANNA, M. et al. Design Thinking: Inovação em Negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: 
MJV PRESS, 2012. ISBN ISBN 978-85-65424-00-4. Disponível em: 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/455690/Ofertas/E-
ooks/Arquivos/Livro_Design_Thinking_-_Inovao_Negcio. Acesso em: 01/06/2018. 
Citado 10 vezes nas páginas 18, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 48,63 e 80. 
 
WEBER, M. Os Fundamentos da Organização Burocrática: uma Construção do 
Tipo Ideal. Rio de Janeiro: Zahar Editôres, 1966. Citado na página 15. 
  



 

  

 

APÊNDICE A-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
Você esta sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa 

denominado “STAKEHOLDERS EM FOCO: Design Thinking aplicado ao 
Desenvolvimento de Gerenciador de Processos de Contratação de Soluções 
de Tecnologia da Informação”, desenvolvido por Uilton de Oliveira Chagas do 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Administração Pública 
da Universidade Federal de Rondônia – UNIR sob a orientação da Profa. Dra. 
MARLENE VALÉRIO DOS SANTOS ARENAS. 

O objetivo desse estudo será verificar qual nível de aderência das diretrizes 
da   IN 04/2014 na APF; Descrever o modelo atual de fluxo de demandas e 
planejamento   de contratação de produtos e serviços de TI. 

Esta pesquisa apresenta como possíveis benefícios reflexões e melhorias 
sobre   o modelo de planejamento de contratação de produtos e serviço de TI. 

O estudo oferece riscos mínimos; se você se sentir constrangido (a) ou 
desconfortável antes ou durante a aplicação do questionário; você pode deixar 
de participar a qualquer momento se assim desejar ou se abster dessa 
pergunta, sendo ainda resguardado o seu anonimato. Caso haja dúvida sobre 
qualquer uma das fases, será feita a explicação e detalhamento da forma mais 
clara e objetiva possível. 

Os resultados obtidos durante este estudo poderão ser divulgados em 
publicações científicas, bem como em eventos científicos de nível nacional e 
internacional, em diversos meios de comunicação e para acadêmicos ou 
profissionais que tenham interesse no conteúdo da pesquisa, assim 
colaborando com o meio cultural e educacional. Em nenhuma situação, sua 
identidade será revelada, sendo resguardado total anonimato, observando as 
disposições éticas relativas a pesquisa com seres humanos (Resoluções 
466/CNS/2012 e 510/CNS/2015). 

Caso surjam novas perguntas  ou  dúvidas  sobre  o  estudo,  você  poderá  
entrar contato com o pesquisador por meio do: Celular: (69) 981036403 ou e-mail: 
uilton@ifro.com.br ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Rondônia pelos telefones (69) 2182-2116, pelo e-mail: cep@unir.br ou 
presencialmente no endereço: Rodovia BR 364, Km 9,5, Bloco 2C, Piso 
Superior, Sala 216. Porto Velho– RO. CEP nº 76.801-059. 

Estando devidamente esclarecido e entendido o que me foi explicado, 
concordo em participar da pesquisa. Informo que recebi uma via deste TCLE 
com igual teor e forma e me foi dada oportunidade para esclarecer minhas 
dúvidas. 

Porto Velho-RO,  de  de 2019. 
 
Nome do Participante  
 

 

Assinatura do participante Pesquisador Responsável 



 

  

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
 
 
PESQUISADOR: Uilton de Oliveira Chagas – uilton@ifro.edu.br (69 98103- 
6403) 
NOTA: este roteiro de entrevista semi-estruturada visa subsidiar informações 
para desenvolver um Sistema de Informação Gerencial (SIG) para atender as 
diretrizes da IN 4/2014, tendo como ponto forte, a análise do sistema com as 
regras d§e negócio da IN sobre a ótica dos usuários no intuito de dinamizar e 
transparecer o processo de contratação de soluções de TI. Para tanto, busca 
também descrever o modelo atual  e identificar fatores que levaram à escolha 
do mesmo afim de atender os objetivos específicos da dissertação. 

 
DADOS PRELIMINARES DO ENTREVISTADO. 
 
1) IDENTIFICAÇÃO 
 

1) Área: 

2) Cargo/ Função: 

3) Tempo de empresa/ função: 
 

(menos de 3 anos, entre 3 e 7, entre 7 e 10 anos, mais de 10 anos) 
 
2) ANÁLISE DA ÁREA DO REQUISITANTE (USUÁRIO EM GERAL) 
 

1) Já fez alguma demanda de contratação de soluções de 

tecnologia da informação? 

(Sim ou Não ) 

2) Foi atendido? 

(Sim ou Não ) 
 

3) Usou algumas das ferramentas abaixo para comunicação? 
 

(e-mail, memorando, documento impresso, Documento oficial de demanda via 
SEI, Planilha eletrônica de levantamento de demandas, outro) 

 
3) DIAGNÓSTICO do Planejamento (Servidores administrativos) 
 

1) Já participou do planejamento de contração de TI? 
 
(Sim ou Não ) 
 

2) Como é esse modelo de planejamento para o ano seguinte? 



  

  

 

 (Solicitar que o mesmo seja descrito de forma macro) 
 

3) Já teve algum treinamento ou orientação de planejamento e 
contratação de TI? 

 
(Sim ou Não ) 
 

 

4) DIAGNÓSTICO de Contratação de TI conforme a IN04/SLTI (Analista 
de TI) 
 

1) O Campus/Reitoria possui um processo formalizado de aquisição de  
bens e serviços de TI? 

 
(Sim, Não ou SCA (Sem condição de avaliar)) 

 
2) Qual a situação do processo formal de aquisição de bens e serviços de 
TI? 

 

(Aprovado e publicado ou, esperando aprovação) 
 

3) Esse processo está aderente à IN04/SLTI? 
 

(Totalmente, Parcialmente ou Não está aderente) 
 

4) Dentro da área de TI, indique o número de servidores capacitados para 
planejar as contratações de TI? 

 
(Nenhum, até 3, entre 4 e 6, entre 7 e 10, mais de 10 ou SCA) 

 
5) Qual o nível de conhecimento sobre o Guia Prático para Contratações 
de Soluções de TI da SLTI? 

 
(Nível de 1 a 5 sendo que se considera 1 como “Nunca ouviu falar” e 5 
como “Conhece profundamente”) 

 
6) Sobre a relevância dos fatores e dificuldades abaixo enfrentados na  
Contratação de TI conforme a IN04/SLTI classifique: 

 
1) Falta de conhecimento da IN: 

 
(Nível de 1 a 5 sendo que se considera 1 como “menor relevância” e 5 
como “maior relevância”) 

 
2) Falta de instrumentos adequados que deveriam ter sido elaborados 
no Planejamento da Contratação: 

 

(nível de 1 a 5 sendo que se considera 1 como “menor relevância” e 5 
como “maior relevância”) 

3) Falta de ferramentas informatizadas de controle: 
 

(nível de 1 a 5 sendo que se considera 1 como “menor relevância” e 5 
como “maior relevância”) 
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APÊNDICE C – PRODUTOS TECNOLÓGICOS 

 

Resumo (Síntese do problema e da proposta de intervenção) 

 

Com o objetivo de atender as diretrizes da IN SGD/ME n.º 1/2019, com menos 

burocracia, mais transparência e automatizar os procedimentos que geram morosidade 

de forma a atender a expectativas dos stakeholders. A presente pesquisa buscou 

desenvolver um Sistema de modo a tornar mais célere a contratação de bens e serviços 

de TI, aplicando os fundamentos do modelo de Design Thinking. 

 

Instituição/Setor (Instituição e setor objetos da pesquisa) 

 

Este estudo insere-se no contexto da área de conhecimento das Ciências 

Sociais Aplicadas em Administração. Seu propósito é gerar conhecimento para 

aplicação prática, focalizando a solução de problemas próprios de organizações 

públicas e tendo como objeto de estudo uma Ensino Técnico Profissionalizante e 

Superior do Estado de Rondônia, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia (IFRO). Em 2015, o Sistema Unificado de Administração 

Pública (SUAP), desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), foi 

implantado para gerir processos administrativos e acadêmicos. Desta forma, o 

desenvolvimento um modulo do SUAP gerando artefatos utilizáveis no SEI, facilitando 

e possibilitando a utilização de informações que já constam no banco de dados, 

evitando o retrabalho e possibilitando a utilização futura por outras APF que utilizam a 

ferramenta.do SIG, para atender as diretrizes da antiga IN SLTI/MP n.º 4/2014 e da 

atual IN SGD/ME n.º 1/2019. 
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Público-Alvo da Iniciativa (Beneficiários das melhorias) 

 

Os esforços de pesquisa concentram-se nas atividades de contratações de 

serviço de TI e aquisição de equipamentos para subsidiar as atividades fins, sendo 

umas das atividades “meio” de grande impacto. 

Descrição da situação-problema ( Apresentação da contextualização concreto-
particular e da situação problema) 

Objetivos 

De acordo com os objetivos desta pesquisa, três fases de observação foram 

escolhidos para nortear a investigação: Quanto a situação (Análise do nível de 

aderência das diretrizes dos IN SLTI/MP n°4/2014 na APF); quanto aos procedimentos 

(Análise Modelo atual de fluxo de demandas e planejamento de contratação); proposta 

de intervensão (Proposta de desenvolvimento SIG). 

ANÁLISE DO NÍVEL DE ADERÊNCIA DA IN SLTI/MP N.°4/2014 

Gráfico 1– Aderência à IN SLTI/MP n.°4/2014 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados desta pesquisa. 
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Para determinar se há aderência das diretrizes da IN SLTI/MP n° 4/2014, se 

fez necessário a verificação dos artefatos exigidos pela normativa nos processos de 

aquisição de soluções de TI. Dentre os quais, o Documento de Oficialização de 

Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência/Projeto 

Básico. 

Nos processos analisados em 2016, 31% foi classificado como “Muito 

Provavelmente” aderem a IN SLTI/MP n° 4/2014, tendo em vista o valor e o fato de 

que processos semelhantes são apreciados pelo Procurador Federal o qual destacou 

em outros pareceres a necessidade das contratações estarem em consonância com 

a IN. Por serem processos não digitais, demandando análise dos documentos físicos, 

embora possível, e tendo em vista que o foco da pesquisa não era 2016, constou-se 

no relatório para melhor demonstrar a evolução dos processos que aderem a IN. 

De 2016 para 2017, já houve uma melhora considerável de oito pontos 

percen tuais. Contudo, o número de processos de contratação de soluções de TI que 

não aderiram 100% com a IN SLTI/MP n°4/2014 ainda foi alta (58%). O que significa, 

na prática, é a ausência de algum artefato ou ausência de atores, ou ainda falha no 

fluxo dos processos. 

Em 2018, como bem aponta também o relatório do TCU, o processo de 

contratação foi aprimorado pela APF pesquisada, sendo a diferença de 29 pontos 

percentuais de evolução de 2017 para 2018, chegando a 71% de processo que 

aderiram a IN SLTI/MP n.°4/2014. 

ANÁLISE MODELO ATUAL DE FLUXO DE DEMANDAS E PLANEJAMENTO DE 
CONTRATAÇÃO 

Dos 90 processos de contratação analisados no período de 2016 a 2018, 11 

(cerca de 12% do total) não estavam previstos na formulação do PDTI, sendo adicionado 

posteriormente. Os onze processos estavam alinhados ao PDTI, considerando os 

objetivos estratégicos e as necessidades corporativas da instituição, porém, o DOD 

não estava anexado ao processo de elaboração do Plano Diretor. 

PROPOSTA DE SIG PARA GERENCIAMENTO IN SGD/ME N.º 1/2019. 
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No terceiro e último objetivo específico procurou-se identificar fundamentos de 

Design Thinking aplicados no desenvolvimento de sistemas, tendo como resultado 

uma aplicação que se agrega às demandas, de modo a facilitar a análise e 

planejamento de contratação de soluções de TI na percepção das partes interessadas. 

De maneira indireta, as respostas das questões balizam o entendimento de como os 

anseios e necessidades dos Stakeholders, assim como a geração de ideias, as 

soluções dos problemas e teste/validações antes e durante o projeto. 

Após algumas reuniões e deliberações sobre o fluxo das demandas, e com a 

perspectiva de sempre agregar ideias e não descartar possibilidades, o GT mapeou 

os perfis e suas interações com o sistema a ser proposto. 

a) Usuário: Faz a demanda no sistema informando; Tipo de Item (Sertviço ou 

Material); Classificação do Item (Permanente ou Consumo); Descrição do Item; 

Detalhamento do Item; Unidade de medida; Quantidade; Estimativa de Valor; 

Justificativa; Observações; Nível de prioridade. 

b) Chefe de setor: Recebe a demanda; Agrupa demandas similares se 

necessário e CRIA-SE crias os “projetos”; Informa Nome do Projeto; Descrição do 

Projeto; Informa Data planejada para execução do projeto; Informa a Ação setorial; 

Informa o Objetivo Estratégico; Justificativa; Nível de Prioridade; Demandas de TI 

devem ser analisas pelo setor responsável; Demandas devem ser adequadas e 

submetidas ao setor de Planejamento. 

Caso retorne do setor de planejamento com necessidade de alteração deverá 

ser submetido novamente ao setor de planejamento. 

Se, e somente se, a demanda tiver sido aprovada, planejada e alinhada ao 

PDTI, será gerado um Documento Oficial de Demanda. 

c) Setor de Planejamento: Analisa a demanda e alinha com o planejamento 

institucional; Caso necessite de adequação, retorna ao Setor para ajustes; Com as 

demandas aprovadas, lança-se no sistema governamental (PGC).  

d) Setor de TI: Responsável pela análise primária quando a demanda ainda 

se encontra na fase de planejamento; Alinhamento da demanda ao PDTI; Recebe o 
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Documento Oficial de Demanda e inicia a fase de contratação já nos anos de 

execução das demandas.  

Pode se visualizar esse processo ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama de processo proposto pelo GT 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

As possibilidades a partir do gerenciamento sistêmico das demandas foram 

abordados diversas vezes pelo GT, desde relatórios gerenciais, estimativas para 
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planejamentos futuros, a possibilidade de acompanhamento de objetivos estratégicos 

e ações setoriais, bem como também expandir a abrangência do sistema para outros 

níveis de planejamento. 

 

RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÃO (SÍNTESE DAS AÇÕES) 

O ideal, para a instituição pesquisada, é o desenvolvimento de um módulo 

dentro do sistema SUAP. Um fator positivo a se considerar, é a possibilidade de 

utilização do sistema em módulos, de modo que, pode-se implantar No SUAP, e 

determinar o modulo que deseja utilizar. 

Como apresentado no diagrama de fluxo (Figura 15), o processo inicia-se com 

o usuário (Stakeholder ). pode-se ter por base que qualquer servidor que tenha acesso 

ao sistema é um usuário, porém, o sistema SUAP permite configuração de permissões 

de acesso e, assim sendo, cabe ao administrador determinar o acesso ao módulo. 
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Na Figura 2, visualisa-se a tela (protótipo) do usuário para solicitação de uma 

demanda de produtos e serviços de TI. Além de poder adicionar uma demanda que 

achar pertinente, o sistema subsidiaria o acompanhamento da demanda requisitada. 

Ao final do processo, apresenta uma avaliação da demanda. Basta clicar no botão 

“Adicionar demanda” para iniciar o cadastro de materiais e serviços. 

Figura 2 – Protótipo - Acompanhamento de Demandas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Na Figura 3, a seguir, a tela de cadastramento de um “Novo item” buscou obter 

do usuário demandante as informações necessárias para que o “Chefe de Setor” 

possa fazer uma análise da demanda e incorporar ao planejamento das ações do 

setor. O usuário deverá preencher todos os campos para criar uma solicitação. 

Figura 3 – Protótipo - Cadastratramento de um novo item 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Após fazer a sua solicitação, a demanda já aparece para o “Chefe de Setor” 

(stakeholder), como se apresenta a tela do protótipo na Figura 4.Nessa tela de 

acompanhamento, o chefe do setor pode criar um projeto e agregar várias demandas, 

acrescentando novos itens ou agrupando demandas em um único item. Enquanto as 

demandas estiverem na lista da aba “Solicitadas”, poderá editar a demanda. De 

acordo com o planejamento e a contratação ocorram, o sistema atualiza a situação 

da demanda. 

 

Figura 4 – Protótipo - Tela de acompanhamento do setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Ao clicar no botão “Criar um projeto”, o chefe de setor poderá cadastrar um novo 

projeto, conforme Figura 5, a seguir. Nessa fase os campos “Objetivo estaratégico” e 

“Ação Setorial“ necessitam ser informado previamente pelo setor de planejamento.  

Desse modo, as demandas planejadas devem estar em consonância com os 

objetivos traçados pela instituição. 

Figura 5 – Protótipo - Cadastro de um Novo Projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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A partir da aba de projetos, o chefe do setor acompanhará as demandas como 

um projeto, onde o mesmo, no decorrer do fluxo do processo, poderá ter vários status, 

de acordo com a sua situação: 

 “Em analise” - quando o projeto já foi concluído por parte do setor, mas se 

encontra no setor de TI ou no setor de planejamento; 

 “Aprovadas” - quando o projeto já percorreu o setor de TI e de Planejamento e 

se aguarda execução no período planejado; 

 “Em execução” - quando o projeto, ou parte dele, já estiver em fase de 

licitação; 

 “Licitadas”’ - quando os itens do projeto já estiverem com registro de preço, 

aguardando empenho dos itens. 

Tendo em vista, que um projeto pode ter diferentes fases, e ser executado em 

períodos (anos) bem distintos, um projeto pode ter a condição de “Em execução” e 

“Licitados” ao mesmo tempo, uma vez que são os Itens do projeto que possuem status, 

conforme a Figura 6 a seguir. 

Figura 6 – Protótipo - Acompanhamento dos projetos pelo setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Os itens poderão ter suas informações importadas a partir das demandas 

informadas pelos usuários, e criar um vinculo entre a demanda e o item para que 

seja atualizado, para o usuário, sobre a situação do mesmo, como se pode visualizar 

na Figura 7 a seguir. 

Figura 7 – Protótipo - Composição do projeto pelo setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Ao concluir, o chefe do setor tem a opção de enviar o projeto para análise ou 

aguardar o momento oportuno para fazê-lo. Ao ser enviado, o projeto terá a edição 

bloqueada (vide os botões desativados na Figura 8), de modo que será possível 

apenas leitura por parte do setor. 

Figura 8 – Protótipo - projeto em análise 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Com todas as fases do planejamento concluídas, o projeto retornará ao setor 

com a opção de impressão do documento oficial de demanda (Figura 9) para iniciar a 

fase de contratação, porém, ainda sem a permissão para adicionar ou excluir itens. A 

impressão poderá ser no modelo de planilha ou no formato digital, para incorporação 

pelo SEI (sistema eletrônico utilizado pela instituição para tramitação de documentos). 

Figura 9 – Protótipo - projeto analisado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Caso seja necessário reavaliar o projeto, alterando sua composição, o chefe 

de setor deverá reabrir e submetê-lo à análise novamente.  
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Todo o fluxo do projeto, de um setor para outro, produzirá um histórico que 

comporá uma “timeline”, como apresenta a Figura 10, mantendo os stakeholders bem 

informados. 

Figura 10 – Protótipo - timeline do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Após ser enviado para análise, contendo itens de TI, o projeto deverá ser 

apreciado pelo setor de tecnologia da informação e também seguir um fluxo dentro do 

setor, tendo a situação alterada da seguinte maneira: 

 

 “Projeto para análise” - quando nenhum do itens do projeto tiver sido 

analisado. 

 “Em análise” - quando qualquer item, de TI, tiver sido analisado. Dependendo 

do tamanho do projeto e dá variedade de materiais ou serviços de TI, poderá 

ser avaliada as demandas por mais de um integrante do setor. 

 “Aprovadas” - quando o projeto estiver com todos os itens de TI com o status 

de analisado. 
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Figura 11 – Protótipo - acompanhamento pelo setor de TI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Ao editar o projeto, o setor de TI terá uma visão dos itens e da timeline na aba 

“Histórico”, podendo ordenar por qualquer uma das colunas apresentadas na lista 

(Figura 12). Os itens poderão se encontrar em quatro situações: “Analisado”, “Não é 

TI”, “Não PDTI” e “Pendente”. 

Figura 12 – Protótipo - tela de analise do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Dentro da tela de “Análise de item” (Figura 13), na metade superior, temos as 

informações oriundas do setor demandante. O setor de TI analisará quanto à 

padronização e ao alinhamento com o PDTI outrora definido. A padronização consiste 

em marcar a opção de “’Não alterar item do demandante” ou selecionar um item similar 

que já tenha sido definido pelo setor como padrão e que atenda às necessidades do 

projeto. 

O impacto da padronização é de curto, médio e longo prazo. Dentre os 

benefícios dessa ação, podemos citar que, a curto prazo, há a possibilidade de se 

obter uma economia processual e financeira onde, um único processo licitatório, 

poderá atender várias demandas, de várias unidades adminstrativas, com um valor de 

compra menor. A manutenção do material ou serviço solicitado, a médio e longo prazo, 

também é considerado bem como o seu descarte futuro. 

Figura 13 – Protótipo - tela de analise do item do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Caso haja alguma consideração por parte do setor de TI ou uma pendência 

no projeto, como um item que não conste no PDTI, o projeto deverá ser devolvido ao 

demandante com as observações necessárias para que se possa alterar ou tomar 

outras medidas necessárias para sua conclusão, como mostra a Figura 14. 

Figura 14 – Protótipo - devolução ao demandante 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Uma vez que todos os itens forem analisados, um botão de “Concluir análise” 

aparecerá no canto superior direito (vide Figura 15) para que o setor de TI encaminhe 

o projeto ao setor de planejamento. Além de atualizar a situação do projeto para os 

demais Stakeholders, todas as ações serão registradas na timeline. 

Figura 15 – Protótipo - conclusão da analise do setor de TI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Para o setor de planejamento, o acompanhamento é feito sob a perspectiva 

do projeto e do item. As abas filtram quanto à situação, mas o administrador poderá 

especificar um item, um período de execução ou prioridade para lhe facilitar a visão 

das demandas. A aba de “Itens agrupados” apresentará as informações de materiais e 

serviços com a quantidade de projetos alcançados, sua unidade, quantidade agrupada, 

valor estimado, valor total agrupado e previsão de compra. Será possível ordenar ou 

filtrar por qualquer um dos campos acima mencionados. 
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Outro recurso extraído de um insight do GT, é a utilização de “tags“ ou 

etiqueta, se preferir, para marcação dos itens quanto ao seu seguimento. Como no 

exemplo da Figura 16, um projeto de um “Novo laboratório” pode conter vários 

seguimentos, como imobiliário, engenharia, manutenção e limpeza, computadores, 

insumo de impressão, softwares, etc. Uma filtragem por seguimento auxiliará 

principalmente o trabalho da equipe, que geralmente se divide para atender as 

demandas no prazo adequado. 

Figura 16 – Protótipo - acompanhamento do setor de planejamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Caso o administrador selecione um projeto para analisar, semelhantemente ao 

setor de TI, encontrará na tela (Figura 17) a situação dos itens: “Analisado” ou 

“Pendente”. Se necessário, poderá devolver ao demandante, com a observação 

pertinente. 

Figura 17 – Protótipo - Análise do projeto pelo setor de planejamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Na tela de acompanhamento ou na tela de análise do projeto, o administrador, 

ao clicar em um item, acessará a tela de análise do mesmo, conforme apresentado na 

Figura 18, a seguir. O administrador efetiva a sua análise do item, padronizando e 

vinculando-o a um processo de compra, previamente já cadastrado pelo setor de 

planejamento. Nesta etapa será utilizada uma tag (etiqueta) para distinção de 

processos, de modo que seja filtrado apenas o que tiver relação com o item. Quanto 

a padronização do item segue uma fala de um administrador participante do GT 

sobre essa prática adotada. 

“Antes de padronizar, eu tinha uma planilha com 3000 itens de material de 

consumo, hoje com 200 atendo com maior eficiência e eficácia”.(Entrevistado 
AD4) 

Figura 18 – Protótipo - analise do item pelo setor de planejamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Outra atividade do setor de planejamento é o lançamento no sistema de 

Planejamento e Gerenciamento de Compras (PGC) do Governo Federal, que 

consolida todas as contratações que o órgão ou entidade pretende realizar no 

exercício subsequente. A IN SGD/ME nº 1/2019 determina, em seu Art. 7º que: “As 

contratações de soluções de TIC deverão constar no Plano Anual de Contratações, 

nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de janeiro de 

2019”(BRASIL, 2019b, art. 7º). 
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As informações relacionadas no fluxo apresentado nessa pesquisa são 

suficientes para alimentação direta do PGC, porém necessita que o sistema do 

Governo permita alguma forma de importação. De qualquer modo, o setor terá um 

meio de controle para gerenciar os lançamentos como um “checklist”. 

Após o setor de planejamento marcar o projeto como “Lançado no PGC” 

(botão na Figura 19), o projeto retorná ao setor demandante para impressão do DOD 

ou reabertura, caso necessite de alguma alteração (Figura 9). 

 

Figura 19 – Protótipo - Conclusão da análise pelo setor de planejamento 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

No subcapítulo seguinte, apresentará as avaliações do GT quanto a sua 

percepção de esforço, eficácia, eficiência e benefícios do sistema proposto. 

Para teste dos protótipos, foi apresentado aos membros do GT um questionário 

contendo as telas produzidas e suas respectivas ações explicadas e contextualizadas 

como em um tutorial. Ao final da exposição dos protótipos, foi aplicado um questionário 

com o intuito de captar a percepção dos Stakeholders a solução proposta1. 
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Oberhofer (1983, p. 45) destaca que a “avaliação não é um fim por si mesma. 

Seus propósitos se originam da necessidade de determinar o valor de um sistema ou 

de atividades deste sistema“. Buscando avaliar o desempenho, a adequação de suas 

funções e a sua qualidade foi utilizado quatro níveis ou critérios principais, 

apresentado por Oberhofer (1983): 

 

Esforço — nesta categoria, o critério de sucesso é a quantidade de recursos 
(material, financeiro, de tempo, etc.) investidos na atividade em avaliação. 
Basicamente, efetua-se um julgamento de qualidade via quantificação do 
volume de energia empregada na entrada do sistema (OBERHOFER, 1983, 
p. 48). 

Para avaliar os protótipos quanto ao nível de esforço estimado pelos usuários, 

os participantes do GT responderam a um questionário com perguntas objetivas com 

respostas em Escala de Likert de 1 à 5. 

Quando perguntado ao participante do GT quanto ao esforço, se acredita que 

teria alguma dificuldade em utilizar o sistema, demostrado nas telas esboçadas, para 

realizar uma demanda de contratação. Responderam, conforme o Gráfico 6, sendo: 1 

nenhum esforço; 2 pouco esforço; 3 Neutro; 4 algum esforço e; 5 muilto esforço. 

Gráfico 2 – Resultados quanto ao esforço 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Dias (2002, p. 4) destaca que “[. . . ] a ‘interface’ deve ser de fácil uso; o acesso 

às informações deve ser eficiente e deve requerer um mínimo de tempo e esforço dos 

usuários finais”. As avaliação dos GT apresentados no Grafico 2 mostra que não há 
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uma unanimidade. O protótipo ainda pode melhorar sua apresentação ao usuário. 

Dias (2002, p. 4) afirma que “[. . . ] o uso do sistema deve requerer pouco ou nenhum 

treinamento oferecendo interface intuitiva, permitindo a auto-aprendizagem“. 

O critério efetividade, apresentado por Oberhofer (1983), procura avaliar como 

o programa alcança o resultado. Destaca ainda que “[. . . ] é comum na literatura 

nacional da área, o emprego dos termos eficácia (efficacy) e efetividade 

(effectiveness) como sinônimos“ (OBERHOFER, 1983, p. 48). 

 

Efetividade* - é a obtenção do efeito desejado, independente do esforço, 
i.e., da quantidade de recursos investidos (custos). O critério efetividade tem 
enfoque na habilidade com que o programa alcança realizações de sucesso 
e não nos resultados finais (OBERHOFER, 1983, p. 48). 

Deste modo, foi perguntado aos participantes do GT se, a partir das telas 

apresentadas, como avaliariam a eficácia do sistema em comparação com o modo de 

solicitação e acompanhamento de demanda já vivenciado ou em uso atualmente. Ou 

seja, se o sistema proposto é adequado para atingir o propósito, de modo a alcançar 

o resultado pretendido ou esperado. Responderam em escala de 1 à 5 sendo: 1 

totalmente Ineficaz; 2 Parcialmente Ineficaz; 3 Neutro; 4 Parcialmente Eficaz; 5 

Totalmente Eficaz. 

Gráfico 3 – Resultados quanto a eficácia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Oberhofer (1983, p. 49) afirma que “Na medida em que às quatro atividades 

estão relacionadas as metas e entradas (esforço) vão influenciar a efetividade do 
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sistema“. Embora o resultado da avaliação quanto ao esforço tenha apresentado a 

necessidade de melhora, na percepção dos Stakeholders do GT, o Gráfico 2 demonstra 

que o sistema apresenta eficácia. 

Outro critério importante a ser analisado é o da Eficiência. Oberhofer (1983, 

p. 48) define como sendo: 

 

Eficiência — é a obtenção do efeito desejado ao menor custo; procura verificar 
não só o sucesso na realização de um objetivo mas a que custos com relação 
a outras alternativas para produzir aquele efeito. 

Quando perguntados ao GT, quanto à eficiência, se consideram que a 

proposta de sistema demostrado nas telas seria executada da melhor maneira 

possível, com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos, responderam sendo: 

1 Totalmente Ineficiente; 2 Parcialmente Ineficiente; 3 Neutro, 4 Parcialmente Eficiênte; 

5 Totalmente Eficiênte. 

Gráfico 4 – Resultados quanto a eficiência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Para Oberhofer (1983, p. 48) a eficiência “é um termo econômico, que 

significa, basicamente uma medida de como se utilizou os recursos disponíveis na 

tentativa de atingir um dado objetivo“. Neste sentido, só podemos medir a eficiência 

do sistema se a relação entre custos e efetividade (custo-efetividade) for comprovado. 

Na instituição pesquisada, a eficiência é a diminuição do tempo necessário para 

realização das tarefas. 
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Para o GT, a percepção que o protótipo é eficiente, com demonstrado no 

Gráfico 4, está em agregar atividades que se fazia com planilhas separadas em uma 

única atividade e o fato de diminuir os erros de fluxos. Dias (2002, p. 4) afirma que o 

“sistema de informações deve ser projetado de tal forma que os erros sejam 

minimizados e próximos de zero”. 

Cada categoria de avaliação tem sua aplicação. Oberhofer (1983, p. 48) 

apresenta esse valor associado as mudanças no comportamento do usuário e o define 

como: 

Benefício — refere-se ao efeito final, ou a influência decisiva sobre a 
população alvo dos usuários do sistema , isto é, procura verificar as 
consequências do desempenho do sistema em termos do valor decorrente do 
uso do sistema (OBERHOFER, 1983, p. 48). 

 

Para a valiar os protótipos quando aos benefícios, os colaboradores do GT 

responderam se o sistema proposto para gerenciamento de demandas poderia lhe 

produzir benefícios, em escala de 1 à 5, sendo: 1 Nenhum benefício; 2 Pouco 

benefício; 3 Neutro; 4 Algum beneficio; 5 Muitos benefícios. 

 

Gráfico 5 – Resultados quanto aos benefícios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Semelhantemente a avaliação quanto a eficácia e eficiência, o Gráfico 5 

apresenta um resultado positivo. Dias (2002, p. 11) apresenta os benefícios como 

Princípio da Utilidade de modo que: “Associado aos fatores que determinam o nível 
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de abrangência do sistema em relação ao atendimento às necessidades funcionais do 

usuário final“. 

RESPONSÁVEIS (EGRESSO E ORIENTADOR) 

Egresso:  

Uilton de Oliveira Chagas (uilton@ifro.edu.br)  

Orientadora:  

Dra. Marlene Valério dos Santos Arenas (marlenearenas@unir.br) 
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APÊNDICE D – CARTÃO “INSIGNT“. 

 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 37 – Cartão Insignt 
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APÊNDICE  E  –  ORÇAMENTO 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 7 – Orçamento 
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APÊNDICE  F  –  CRONOGRAMA 

 
1) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PESQUISA 
 

Para realização das atividades necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa, considerando-se as condições de trabalho dispostas ao pesquisador 

e o prazo para conclusão do estudo e redação da consequente dissertação, será 

observado o cronograma apresentado, a seguir, que se pretende realizar as 

seguintes ações: 

a) Elaboração do projeto de pesquisa; b) Qualificação do projeto de 

pesquisa; c) Revisão Bibliográfica; d) Sintetização teórica em face dos 

objetivos da pesquisa; e) Levantamento preliminar para localização de fontes 

e meios de acesso aos dados   da pesquisa; f) Realização da pesquisa 

bibliográfica e documental; g) Elaboração de questionários e estratégias de 

entrevistas; h) Aplicação de questionários e realização de entrevistas; i) 

Diagnóstico da situação e tabulação de dados; j) Análises dos dados 

coletados; k) Redação da Dissertação; l) Defesa da Dissertação. 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 
 

Quadro 4 – Cronograma 
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APÊNDICE G – TABELA DE PROCESSOS ANALISADOS 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 8 – Processos analisados pela pesquisa - parte 1 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 9 – Processos analisados pela pesquisa - parte 2 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 10 – Processos analisados pela pesquisa - parte 3 
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ANEXO A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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