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MENSAGEM

A elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é
indispensável para que qualquer instituição possa utilizar todo o potencial que as
Tecnologias de Informação (TI) oferecem. A produção do documento concede
subsídio a fim de que decisões, no âmbito tecnológico, sejam tomadas de maneira
assertiva. Desta forma, a ação evita que problemas pontuais apareçam por falta de
planejamento evitando, assim, resultado aquém do esperado.
O apoio e contribuição de todas as áreas do Crea-RJ foram de grande valia na
obtenção de informações balizadoras para o êxito deste documento. Para o
presente exercício, a CTEC – Coordenação de Tecnologia definiu, excepcionalmente,
pela adequação do PDTI 2016 tendo em vista o momento atual vivido pelo Crea-RJ.
Diante disso, as novas necessidades foram adequadas nas metas e ações previstas
anteriormente, objetivando a divulgação do PDTI 2017●2018.
Desta forma, os ajustes foram realizados prezando pelos objetivos estratégicos
definidos pelo órgão, tornando o documento mais abrangente e executável. Nesta
direção, o PDTI permite conduzir os investimentos e o trabalho em tecnologia para
atender as demandas por meio de diagnóstico adequado das arquiteturas
tecnológicas e informacional. Esta revisão apresentou como diretriz às ações de
promoção de Governança, alinhamento estratégico e melhoria na gestão do
Departamento, em consonância com as orientações dos órgãos de controle e as
políticas governamentais existentes para a área.
Conclui-se, portanto, que o Plano reflete o amadurecimento do nível de governança
do órgão, fruto do empenho dos colaboradores de todos os setores que compõe a
Instituição que se coloram a disposição com esforço e competência. Vale ressaltar
que o PDTI é uma importante ferramenta para o alcance da missão institucional.
Finalmente, espera-se que este documento cumpra seu papel como instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e serviços de Tecnologia da
Informação, orientando os Departamentos, Unidades e Coordenações vinculadas á
esta instituição aos objetivos e iniciativas estratégicas do Crea-RJ.

Superintendência Administrativa e Financeira

NOTA DA REVISÃO

Os Recursos Computacionais (Sistemas e Infraestrutura Tecnológica) estão em
constante mudanças, seja para dar suporte as novas necessidades do Crea-RJ, nas
respostas imediatas às ameaças e inerentes aos negócios, ou ainda na melhoria do
desempenho dos programas e ações contínuas de evolução tecnológica.
Em apoio ao Crea-RJ e sua dinamicidade e, com o intuito de atender todos os seus
Órgãos participantes, a Coordenação de Tecnologia no exercício de suas atividades
e em consonância com os princípios constitucionais, a Instrução Normativa IN04/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, elabora,
anualmente, a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).
O PDTI é um documento que passa por uma série de transformações ao longo de
sua utilização, desde o momento em que é concebido, até o momento em que se
encerra. A esse conjunto de transformações é denominado Ciclo de Vida ou
Macroprocesso do PDTI.
O Ciclo de Vida se inicia com a concepção do documento, ou seja, no processo de
elaboração. Após concebido, o Plano Diretor deverá ser acompanhado ao longo de
sua validade, realizando-se monitoramento e avaliação, o que reflete em revisões e
adequações.
Neste ano, em especial, foram implantados, no âmbito da SUAF, os processos de
elaboração e revisão do PDTI, o que deu aderência ao Ciclo de Vida e agilizou todo
o trabalho de revisão, dando foco e método para o mesmo.
Considerando as diversidades e dificuldades do momento que afetam o Crea-RJ,
mudanças de comando, cortes orçamentários, entre outras, assim optou-se para o
período

PDTI

2017/2018,

anteriormente às novas

limitando-se

em

adequar

as

ações

necessidades alinhadas aos Objetivos

previstas

Estratégicos,

deixando o Plano exeqüível e abrangente as possíveis mudanças de cenário.
Desta

maneira,

foram

realizados

novos

levantamentos

de

informações

e

necessidades em conjunto com as áreas operacionais e algumas foram uníssonas,
como: solicitação de acesso às informações tuteladas pela CTEC; modernização do
parque computacional; melhora no acesso a sistemas pelos sites remotos;
especialização das equipes de Sistemas, Suporte técnico, Infraestrutura, entre
outros.

NOTA DA REVISÃO

Apesar de muitas das necessidades estarem em processo de atendimento, ainda
não atingiram o grau de excelência que o usuário final busca, deixando essas ações
abertas e planejadas para o ano de 2017-2018.
Outras ações demonstram extrema importância para o processo de gestão do
Departamento e aderência aos padrões dos Órgãos de Controle, entre elas estão:
implantação de processos de atendimento à biblioteca ITIL, adoção de práticas de
governança (processos, auditoria, monitoramento, boas práticas, sustentabilidade,
melhoria contínua do serviço); estabelecimento de metodologias; renovação do
parque tecnológico, gestão de ativos, riscos, entre outras.
Como diretriz, a esta revisão foi dada uma maior importância às ações de
promoção de governança e melhoria na gestão do Departamento e instalação de
novas soluções tecnológicas.
Portanto, para se atingir as metas e diretrizes desta revisão foram seguidas a
metodologia de elaboração e revisão do PDTI, por meio do macroprocesso de Gerir
Estratégia, em fase de implantação e seus subprocessos, de forma conjunta com os
Gestores das Áreas.
O projeto

de

revisão

do

PDTI,

entrega

como produto,

o

documento

de

Planejamento – PDTI, com o descritivo da metodologia, análises, referenciais e
diretrizes; e o documento de metas, com o plano de ação, plano orçamentário e
inventário de necessidades otimizadas e adequadas de acordo com o cenário atual
do Crea-RJ.

CTEC – Coordenação de Tecnologia
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Definições, Acrônimos e Abreviações.
Esta seção apresenta uma lista de termos e abreviações mencionados no decorrer do
presente documento.
Siglas

Descrição

Confea

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Crea-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

CTEC/GEPI

Coordenação de Tecnologia da Informação / Gerência de Projeto e
Inovação

PDTI

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

SGBD

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

QoS

Qualidade de Serviço

SLA

Acordo de nível de serviço

VoIP

Voz sobre IP

SNOC

Centro de operação de rede e segurança

BI

Inteligência de negócios

ITIL

Information Technology Infrastructure Library.
Conjunto de boas práticas para serem aplicadas na infraestrutura,
operação e gerenciamento de serviços de tecnologia da informação
(ITSM).

SWOT

SWOT é a sigla para strengths (forças), weaknesses (fraquezas),
opportunities (oportunidades) e threats (ameaças).
A análise desses pontos caracteriza o ambiente interno (forças e
fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da organização.

COBIT

Control Objectives for Information and related Technology.
Conjunto de práticas fundamentais para garantir a governança de
TI e, portanto, melhorar a gestão das organizações.

TCU

Tribunal de Contas da União.

TI

Tecnologia da Informação.

SI

Sistema de Informação

Scrum

É um processo de desenvolvimento interativo e incremental para
gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil de software.

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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1. Introdução
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) é um instrumento que visa definir a
evolução da TI em uma organização, ou seja, um plano que, por meios de diagnóstico,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação, busca
atender às necessidades de informação de uma entidade para um determinado período.
O presente documento tem por objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação da Coordenação de Tecnologia - CTEC do Crea-RJ para o ano de 2017●2018.
A

concepção

da

TI

como

área

estratégica

é

de

extrema

importância.

O

seu

desenvolvimento, tendo em vista a crescente e ininterrupta demanda por soluções de
tecnologia da informação recomenda a aplicação da sua capacidade em atender as
solicitações de forma ágil e eficiente.
Ao mesmo tempo a amplitude e complexidade dos procedimentos e práticas tornam a busca
de soluções um alvo em permanente movimento.
Em vista de um cenário tão peculiar, torna-se fundamental a criação de um marco
estratégico para o desenvolvimento das ações da CTEC/GEPI no qual seja descrita a
situação presente e sejam indicadas possíveis soluções capazes de atender às necessidades
do Crea-RJ e sua definitiva inserção na “Nova Economia”. Abaixo apresentamos um fluxo
que ilustra todas as iniciativas que são mapeadas durante o desenvolvimento do PDTI.

Sintonia

Governança Corporativa
Poderes
Constituídos

Marco Legal e
Regulatório

Cidadania e
Sociedade

Responsabilidade
Social

Bem Público

Governança de Tecnologia da Informação

Estratégia e Planejamento de Tecnologia

Alinhamento

Agenda Estratégica do CREA-RJ

Inovação – Processos e Serviço
Pessoas

Processos

Serviços
Eletrônicos

Infraestrutura

Figura 01 – Alinhamento
Coordenação de Tecnologia - CTEC
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2. MÉTODO DE ABORDAGEM
A metodologia utilizada na revisão do PDTI 2016, foi balizada pelo Guia de Planejamento
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Sistema de Administração de
Recursos de Tecnologia da Informação mencionada na Instrução Normativa - IN 04/2008 do
Ministério do Planejamento e o Segundo Decreto - Lei nº 200/1967.
Os processos de Elaboração do PDTI foram adaptados a fim de suprir as necessidades e a
especificidades do Crea-RJ, atendendo sua complexidade, distribuição e maturidade e
assim, dinamizando o trabalho e dando celeridade a entrega do produto final.
A metodologia cumpriu as seguintes fases:
2.1.

Fase I - Coleta de Dados
•

Coleta de Dados por meio de análise documental, respostas a questionários e
reuniões setoriais, no período de novembro de 2016 à janeiro de 2017;

2.2.

2.3.

Fase II – Planejamento
•

Inventário de Necessidades e proposição de Projetos/Ações de TI;

•

Complementação e detalhamento dos Ações de TI/Definição de Responsáveis;

•

Elaboração do Plano de Ação

Fase III – Diagnóstico
•

O início do trabalho foi formalizado com uma reunião de “kick-off”, onde foi
apresentada a metodologia e escopo da revisão, bem como o calendário inicial.
Nesta reunião foram definidos os pontos focais dos partícipes institucionais,
restringindo e agregando a passagem bilateral de informação.

•

Foram elaborados questionários dirigidos às áreas e outros importantes atores
do processo de planejamento. Os pontos focais eram responsáveis por dividir o
questionário internamente, se necessário, e consolidar a informação de sua área,
para posterior entrega e participação em uma reunião de alinhamento.

•

De posse de todas as informações e da percepção representativa da visão
estratégica do uso de TI do Crea-RJ, utilizando a análise SWOT previamente
executada no PDTI 2015-2016 e o Plano de Ação vigente, foi possível recolher
todas as informações necessárias para o início da Fase IV

2.4.

Fase IV – Ações Operacionais
•

A consolidação das informações, os documentos de acompanhamento de
execução das ações de TI e o Inventário de Necessidades apresentado, serviram

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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de base para a elaboração dos documentos que foram trabalhados na revisão do
Inventário. Como resultado desta fase foi produzido:
a) Revisão e complementação dos Objetivos Estratégicos de TI;
b) Validação do alinhamento das necessidades aos Objetivos Estratégicos de TI;
c) Inclusão de novos Objetivos Estratégicos de TI;
d) Inventário de Necessidades: Análise, validação e ajustes;
e) Proposição de Ações de TI;
f) Validação

dos

projetos/ações

estratégicos,

com

identificação

dos

responsáveis por sua execução;
g) Plano de Ação: análise, validação e ajustes.
A consolidação dos resultados da fase de planejamento, e a definição dos indicadores
de desempenho das Ações e Objetivos Estratégicos de TI, formam a minuta do
Planejamento Diretor de Tecnologia da Informação.

3. Benefícios de um PDTI
As vantagens oriundas de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação são:
• Fornecer uma visão abrangente e atualizada do ambiente atual da tecnologia da
informação e, ao mesmo tempo, compará-lo à cenários alternativos que possam
aperfeiçoar o retorno dos investimentos já feitos e dos ainda a serem realizados;
• Tomar decisões com mais segurança sobre modificações, melhorias ou acréscimos na
estrutura de TI;
• Ter ao alcance opiniões embasadas de especialistas de cada uma das áreas
estudadas, permitindo fazer as comparações necessárias entre a situação atual da
estrutura de TI e as futuras;
• Contar com subsídios para o planejamento da estrutura de TI, inclusive com
estimativas de orçamentos a serem investidos em projetos prioritários;
• Uma vez adotadas as práticas e procedimentos enumerados no PDTI, se faz
necessário disponibilizar tempo das pessoas para realização de atividades chave e
focar no crescimento do negócio, em vez de alocar tempo na solução de problemas
de TI;
• Aumentar disponibilidade de dados e informações; e
• Agir de forma mais integrada entre as gerências e melhorar a comunicação entre os
setores, visando ao desenvolvimento de soluções informáticas robustas e confiáveis.

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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Tal plano tem por intuito detalhar aqueles aspectos da gestão em tecnologia da
informação identificados como de maior impacto presente e futuro. São eles:
3.1.

Aspectos organizacionais
Detalhamento de todos os aspectos relacionados, de alguma forma, com a
organização.

3.2.

Situação atual da TI
Descrição da situação atual da TI no Crea-RJ enfatizando aspectos cruciais para
o seu desenvolvimento, com destaque para os aspectos relacionados à
organização, os recursos humanos e ambiente de trabalho, a infraestrutura
tecnológica e o sistema de informação corporativo.

3.3.

Diretrizes de TI
Traçado das linhas mestras que devem conduzir o alinhamento estratégico da TI
no Crea-RJ, incluindo a reorganização estrutural, as inovações tecnológicas e de
infraestrutura.

3.4.

Finalidade da elaboração do PDTI
Apontar caminhos informatizados, que viabilizem ao Crea-RJ atingir seus
objetivos

definidos

no

Planejamento

Estratégico,

bem

como

as

metas

institucionais.
3.5.

Objetivo do PDTI
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação visa à eficiência dos serviços
prestados pela equipe de tecnologia da informação, garantindo sua execução
racional e objetiva, apresentando propostas que permitam a instauração de um
processo de melhoria continuada nos itens de hardware, software, organização
administrativa e recursos humanos da CTEC/GEPI, além de apontar soluções
para problemas que possam estar limitando o alcance dos objetivos estratégicos
e metas institucionais do Crea-RJ.

3.6.

Fundamentação
Instrução Normativa - IN 04/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – MPOG;
“Art. 3º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser
precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de
Tecnologia da Informação - PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade”.
Decisões 1603/2008-TCU e 435/2007-TCU.

4. Fatores Direcionadores
Os Fatores Direcionadores representam a visão estratégica dos executivos e gestores
do Crea-RJ em relação ao uso das tecnologias de informação e comunicação, tanto nos
Coordenação de Tecnologia - CTEC
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processos internos como no cumprimento da sua missão institucional, na prestação de
seus serviços e nos relacionamentos com os parceiros (estados, municípios, entidades
prestadoras, organizações da sociedade, etc.), com os cidadãos e outras partes
interessadas.
Os fatores direcionadores, identificados a partir da análise das entrevistas e dos
documentos de planejamento, conforme já detalhado no Item 2, não representam um
produto final em si, mas constroem diretrizes estratégicas para orientar as fases
subsequentes do PDTI. Os fatores foram agrupados em temas comuns, em função
disto, eles foram agrupados de acordo com o framework do COBIT 4.1 e COSO. Foram
obtidas assim, as linhas principais de direcionamento do trabalho e, dentro de cada
uma delas, os fatores que orientaram a elaboração do PDTI, conforme detalhados a
seguir:
4.1.

Perspectiva Orçamentária e Financeira:
a) Aprimoramento e fortalecimento da gestão orçamentária e financeira de TI;
b) Controle e transparência da utilização de recursos
c) Integração de processos e dos sistemas internos;
d) Alocação de recursos orçamentário-financeiros para execução do PDTI;
e) Alinhamento do orçamento de TI às estratégias Crea-RJ.

4.2.

Perspectiva Pessoas – Aprendizagem e Crescimento:
a) Plano de investimento em RH;
b) Gestão de competências;
c) Valorização e motivação dos colaboradores;
d) Uso de ensino à distância;
e) Aprendizagem on-the-job;
f) Capacitação em TI e nos sistemas, com formação de multiplicadores;
g) Ampliação do quadro de TI / redução de problemas com rotatividade e
terceirização;
h) Garantia de quadro com habilidades específicas;
i)

Produção, gestão e disseminação do conhecimento e da informação;

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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4.3.

Perspectiva Processos Internos (Planejamento e Organização de TI):
a) Planejamento com o intuito de promoção da Governança;
b) Aprimoramento dos Mecanismos de Segurança da Informação e Comunicação;
c) Aprimoramento dos dados integrados e apresentação em painéis com
informações gerenciais que possibilitem a tomada de decisões estratégica do
Crea-RJ, visando ampliar o centro de competência em BI e Salas de Situação;
d) Gestão de projetos com metodologia e sistema de acompanhamento que
considere infraestrutura e manutenção;
e) Definição de processos de governança de TI, documentados, fortalecendo a
organização do Subcomitê da CTEC;
f) Definição de plano estratégico que seja flexível e permita experimentação,
atendendo aos órgãos de controle
g) Gestão dos investimentos em TI;
h) Direcionamento tecnológico pelo plano.

4.4.

Perspectiva de Aquisição e Instalação:
a) Um plano de aquisição e manutenção de infraestrutura que considere
necessidades especiais e garanta disponibilidade de recursos;
b) Ordenação da demanda por aplicativos, com priorização, considerando o
surgimento de prioridades políticas;
c) Garantia da manutenção de sistemas com evolução funcional e adequação à
legislação;
d) Prospecção tecnológica/inovação;
e) Rápida detecção e correção de erros de software;
f) Incorporação de tecnologia para documentação de sistemas;
g) Identificação, avaliação e aquisição de soluções de mercado;
h) Gestão de mudanças;

4.5.

Perspectiva de Entrega (Delivery) e Suporte dos Serviços de TI:
a) Garantia da segurança, confidencialidade e privacidade dos dados, atendendo
a diferentes níveis de exigência;
b) Capacitação de profissionais da CTEC conforme planejamento de capacitação;

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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c) Padronização;
d) Gestão dos serviços internos e de terceiros objetivando a garantia da
continuidade dos serviços;
4.6.

Perspectiva de Monitoramento e Avaliação:
a) Conformidade com requisitos externos;
b) Órgãos de controle e estratégias internacionais de TI;
c) Avaliação dos controles internos de TI;
d) Avaliação do desempenho da TI;

4.7.

Perspectiva de Integração:
a) De processos, de bases de dados, de sistemas internos do Crea-RJ

4.8.

Perspectiva de Georreferenciamento:
a) Visão territorial das informações, com uso de Georreferenciamento

5. Ambiente Organizacional do Crea-RJ
5.1.

Identidade

A identidade organizacional é definida pelo seu negócio, sua missão, seus valores e sua
visão.
5.2.

Negócio

Habilitação e fiscalização do exercício profissional, em defesa da sociedade.
5.3.

Missão

Defender e garantir à sociedade a eficácia de suas ações institucionais, verificando e
valorizando o exercício legal e ético das profissões do Sistema Confea/Crea-RJ.
5.4.

Valores
a) – Credibilidade;
b) – Transparência;
c) – Sustentabilidade;
d) – Ética e legalidade;
e) – Excelência no atendimento;
f) – Valorização profissional;

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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g) – Iniciativa e Criatividade, e
h) – Comprometimento com os resultados organizacionais.
5.5.

Visão
Universalizar a prestação de serviços digitais e ser reconhecido como instituição
de excelência, essencial à sociedade por sua atuação ágil, eficiente e íntegra.

5.6.

Organograma Macro do Crea-RJ
O Crea-RJ está estruturado a uma Superintendência Administrativa Financeira e
três gerências que são: Gerência Operacional, Gerência de Projetos / Inovação e
Gerência

de

Infraestrutura. As

gerências

possuem

em

sua

composição,

coordenações especificas por campo de atuação. São elas: Coordenação de
Apoio aos Colegiados–COAC, Coordenação de Registro, Cadastro e Acervo
Técnico–CORC, Coordenação de Planejamento e Controle da Fiscalização–COPF,
Coordenação

Regional

Metropolitana–CORM,

Coordenação

Regional

Metropolitana Leste–COML, Coordenação Regional Leste–CORL, Coordenação
Regional

Serrana–CORS,

Coordenação

Regional

Sul–COSL,

Coordenação

Regional Norte–CORN, Coordenação de Tecnologia–CTEC, Coordenação de
Marketing e Comunicação–CMAC, Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas–
CDPE, Coordenação Financeira–CFIN, Coordenação de Contabilidade–CCON,
Coordenação de Logística e Aquisições–CLOA e Coordenação Documental-CDOC.

Figura 02 – Organograma Macro
Coordenação de Tecnologia - CTEC
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5.7.

Coordenação de Tecnologia - CTEC
5.7.1.

Competências

Figura 03 – Mapa de competência CTEC & Clientes Internos

A Coordenação de Tecnologia, por meio do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação 2017●2018, define de forma macro para os clientes internos do CreaRJ as atividades pertinentes ao desenho e sustentação de soluções técnicas, que
são:
a)

Instituir subcomitês para o tratamento de temas específicos de necessidades
tecnologias das áreas clientes;

b)

Apreciar e aprovar, anualmente, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação
do CREA-RJ, sem prejuízo das competências institucionais e legais dos demais
órgãos e entidades que integram a Administração Pública;

c)

Promover a organização do Crea-RJ, conforme estabelecido na Instrução
Normativa - IN 04/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
– MPOG;

d)

Rever e traçar novas diretrizes gerais e promover o fortalecimento o Plano
Diretor de Tecnologia da Informação no âmbito do Crea-RJ;

e)

Emitir orientações, normas e padrões técnicos de interoperabilidade de
informações em conformidade com o PDTI;

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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f)

Emitir parecer final sobre os relatórios elaborados pela CTEC e Grupos
Estratégicos de Trabalho;

g)

Promover a racionalização do desenvolvimento e do uso dos recursos de
Tecnologia da Informação;

h)

Propor diretrizes básicas para a política de recursos humanos na área de
Tecnologia da Informação e Informática no âmbito do Crea-RJ e órgãos
vinculados, em conjunto com as respectivas Gerências de Infraestrutura e
Operacional;

i)

Definir os padrões essenciais de informação para suportar o registro
eletrônico realizado pela fiscalização do Crea-RJ (Relatório de Fiscalização);

j)

Definir, com a participação consultiva dos demais gestores do Crea-RJ um
conjunto

de

prioridades

de

padrões

(Conteúdo,

Estrutura,

Conceitos,

Comunicação, Segurança e Privacidade) de tecnologia à serem adquiridas pelo
Crea-RJ;
k)

Realizar a Administração da Rede Corporativa, do parque de informática, das
bases de dados e do suporte ao usuário dos recursos de Tecnologia da
Informação;

l)

Planejar e supervisionar as parcerias institucionais e de contratação de bens e
de serviços na área de tecnologia da informação;

m) Propor, desenvolver e gerir projetos de Inovação Tecnológica e ações
relacionados à Tecnologia da Informação;
n)

Gerir tecnicamente e/ou administrativamente os contratos de parceiros de
soluções tecnológicas;

o)

Aplicar o conhecimento tecnológico que garanta a operação dos dispositivos
computacionais, a integridade dos sistemas de negócio, a interconectividade
das redes de dados e voz, bem como assegurar a confidencialidade do banco
de dados do Conselho;

p)

Avaliar a relação benefício/custo para opções tecnológicas e subsidiar a
tomada de decisão dos gestores, e

q)

Manter

os

ativos

tecnológicos

e

operacionalidades

dos

sistemas

permanentemente atualizados.
5.8.

Composição
A CTEC atualmente é composta por 7 profissionais e 7 estagiários que estão
divididos do seguinte modo:
(04) Analistas de Sistemas;
(03) Profissionais de Área Administrativa – PAAD;
(04) estagiários de nível superior, e

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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(03) estagiários de nível médio.
5.9.

Unidade de Desenvolvimento (Subcomitê – Desenvolvimento)
Tem como principais competências, características e atividades:
a) Profundo conhecimento do “negócio Crea”,
b) Definição, modelagem, desenvolvimento, homologação de casos de uso e
manutenção do Sistema de Informação Corporativo do Crea-RJ, tendo como
usuários, todos os colaboradores do Conselho, profissionais registrados,
empresas registradas e sociedade em geral;
c) Manutenção dos serviços do atual Portal do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br e
www.crearj.org.br);
d) Administração de “mailing” e envio de matérias institucionais; e
e) Adequação de rotinas do Sistema de Informação Corporativo do Crea-RJ, para
as mais diversas atividades, inclusive resoluções do Confea.

5.10. Unidade de Suporte e Infraestrutura (Subcomitê – Software/Aplicativos)
Tem como principais competências, características e atividades:
a) Profundo conhecimento do “negócio Crea”,
b) Atendimento a demandas de outras unidades organizacionais.
c) Suporte aos Sistemas de terceiros, tais como:
▪

Nasajon – Folha de pagamento

▪

Implanta – Financeiro, contabilidade e patrimônio

▪

Forponto – Controle de frequência

▪

Henry - Controle de Acesso da sede

▪

Correio Corporativo, Google Apps e Google Drive – Sistema de e-mail e
armazenamento de dados

▪

Team Viewer - Sistema de conexão remota e vídeo-conferência

▪

Digitro - Tarifador da central telefônica e contact center

▪

RedMan Manager – Sistema de help desk

▪

Freq - Sistema de freqüência de conselheiros

▪

Oracle Entreprise Business Intelligence – Sistema de Dashiboard (Quick
Report)

▪

ArcGis

–

Sistema

de

Gestão

Eletrônica

de

Documentos

e

Geoprocessamento
Coordenação de Tecnologia - CTEC
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▪

DocFlow - Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos - GED

▪

SGA – Sistema de Gestão de Atendimento

▪

SICC – Sistema de Informação Corporativo Crea (ART, Cadastro,
Ouvidoria, Inventário Protocolo, Financeiro, Dívida Ativa, Fiscalização,
Administrativo, Atendimento, SCPC, Controle de Processo Judicial e
Conciliação Bancária)

d) Recursos computacionais (Microinformática e redes LAN/WLAN/WAN):
▪

Manutenção, configuração e suporte de todo o parque de equipamentos
de informática do Crea-RJ;

▪

Suporte local e remoto a todas as regionais, inspetorias e postos;

▪

Manutenção, configuração e instalação de redes de dados físicas e redes sem
fio, e

▪

Suporte às demais unidades organizacionais do Conselho por ocasião de
eventos externos e Manutenção da rede lógica de microcomputadores.

A seguir apresentamos a matriz RACI do ambiente instalado no Crea-RJ em
relação a cada colaborador.

Matriz RACI
AMBIENTE
TECNOLÓGICO

SUAF

Coordenação
CTEC

Subcomitê
Desenvolvimento

Subcomitê
Software / Aplicativos

Nasajon

I

R

A

A

Implanta

I

R

A

R

Forponto

I

R

A

R

Henry

I

R

A

R

Team Viewer

I

R

A

R

Digitro - Tarifador

I

R

A

R

Relativa Manager

I

R

A

R

Freq

I

R

A

R

Oracle Entreprise
Business
Intelligence
Sistema de
Informação
Corporativo (SICC)

I

R

R

R

I

R

R

R

ArcGis

I

R

R

R

Correio
Corporativo e
Google Drive

I

R

A

R

DocFlow

I

R

R

A

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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SGA – Sistema de
Gerenciamento de
Atendimento

I

R

R

A

Microinformática

I

R

A

R

Redes
LAN/WLAN/WAN
Servidores
Corporativos

I

R

A

R

I

R

A

R

Banco de Dados

I

R

A

R

Aplicativo Mobile
(Atendimento a
profissionais,
empresas e
Fiscais)
SGAO – Sistema
de Gestão de
Atendimento
Online

I

R

A

R

I

R

A

R

R = Responsável | A = Acompanhando | C = Consultado | I = Informado

6. Situação Atual
6.1. Análise SWOT
O termo SWOT representa as iniciais das palavras Strenghts (forças), Weaknesses
(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). No contexto do
planejamento de TI, a idéia central da análise SWOT é avaliar os pontos fortes, os
pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da TI organizacional.
A análise é dividida em duas partes: o ambiente externo a TI (oportunidades e
ameaças), e o ambiente interno a TI (pontos fortes e pontos fracos). A análise
SWOT foi desenvolvida a partir da análise de:
a) Entrevistas com os gestores do CREA-RJ, e
b) Análise dos documentos estratégicos e de planejamento (PDTI 2016).
As Ameaças, Oportunidades, Forças e Fraquezas da função TI no CREA-RJ são:
Ameaças
Falta de governança de conformidade a
mudanças de normas legais e técnicas
Orçamento insuficiente

Coordenação de Tecnologia - CTEC

Detalhamento
A governança de TI do Crea-RJ, não é
madura no acompanhamento e adaptação a
mudanças de normas legais e técnicas.
Os recursos financeiros disponibilizados para
TI, em particular para o CTEC, são
insuficientes para a execução das
estratégias de TI, pois o orçamento não esta
alinhado com a necessidade global e sim
com a visão pontual de cada coordenação
ou gerência, desta forma impactando as
ações necessárias para o atendimento das
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demandas do Crea-RJ.
Resistência à mudança dos profissionais do
A adoção de TI nos procedimentos de
CREA-RJ
gestão e atendimento encontra resistências
em setores do Crea-RJ motivados por
resistência a mudanças de procedimentos e
maior controle promovido por processos
informatizados, além de dificuldades em
operar sistemas por falta de treinamento ou
conhecimento técnico.
Falta conectividade em banda larga
A conectividade em banda larga com alto
nível de continuidade de serviço é instável e
em alguns momentos indisponível para a
maioria das unidades fora da sede,
inspetorias e regionais.
Fragilidade nos processos de
As equipes de desenvolvimentos de software
desenvolvimento das melhorias e/ou
da TI atuam de forma desestruturada no
customizações dos sistemas corporativos.
desenvolvimento dos sistemas de
sustentação operacional do Crea-RJ, sem
gerencia de versionamento de
documentação do processo.
Rotatividade nas equipes de
As equipes de desenvolvimentos de software
desenvolvimento de software dos núcleos de da TI são em grande parte (Período de
TI.
2015-2016), contratadas por convênios, em
consequência, alta rotatividade de técnicos e
descontinuidade das atividades em
andamento.
Metas frágeis e/ou inexeqüíveis.
Os prazos exigidos pelas áreas fins e alta
administração do Crea-RJ, são
freqüentemente curtos para atender com
qualidade a demanda exigida e encontra-se
em constate conflito entre tempo
administrativo e a complexidade da solução
de TI. Somado a existência de indicadores
com metas que não traduzem o alcance de
melhoria dos serviços contínuos de TI.
Falta de alinhamento dos entes tripartites no Os desenvolvimentos de sistemas para
planejamento do uso de TI
atendimento dos níveis coordenação,
gerência, comissões, superintendência,
gabinete e presidência são realizados de
forma fragmentada, não havendo
alinhamento de estratégias comuns no uso
de TI para serviços do CREA-RJ.
Quadro 1 – Resultado da Análise SWOT – Ameaças

Oportunidades
Aceitação do PDTI

Coordenação de Tecnologia - CTEC

Detalhamento
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2017●2018 tem como uma de suas

24

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

diretrizes a promoção da pesquisa e do
desenvolvimento, bem como a inovação em
Tecnologias da Informação com as
coordenação, gerência, comissões,
superintendência, gabinete e presidência,
desta forma, registrando e atualizando suas
necessidades em uma base única como
forma de ter acesso às transferências de
recursos.
Disponibilidade de soluções e ferramentas
Existência de ferramentas de mercado e
de mercado e software público.
software público. Avanços na TI geram uma
oferta mais ampla de ferramentas de
mercado, bem como, o crescimento da
comunidade de software livre.
Aumento do índice de conectividade
Número de brasileiros conectados e esforço
integrado de projetos de conectividade no
país possibilitam que os profissionais
registrados no Crea-RJ tenham acesso aos
diversos serviços digitais disponibilizados
pelo Crea-RJ.
Transparência
Lei de Acesso à Informação (LAI) como
ferramenta de transparência.
Possibilidade de aproveitar expertise do
Algumas equipes têm soluções e/ou
CREA-RJ e seus sistemas
sistemas de apoio que podem ser
aproveitadas por todos os departamentos do
CREA-RJ.
Quadro 2 – Resultado da Análise SWOT – Oportunidades

Forças
Bases de dados tidas como referência

Disseminação e publicidade da informação
(transparência e acesso à informação)

Atendimento a recursos computacionais
(Suporte CTEC)

Capacidade de mobilização
Segurança dos sistemas

Coordenação de Tecnologia - CTEC

Detalhamento
Robustez do sistema corporativo e do
e.Processo possibilitaram uma elevada e
continua experiência em gerenciamento de
grandes bases de dados.
Transparência de execução física e
financeira. Acesso à informação pelo site.
Profissionais, Estudantes, Municípios, usam
as informações disponibilizadas.
O suporte da CTEC possui o conhecimento
técnico das tecnologias disponibilizadas para
os usuários de recursos computacionais de
forma a realizar de modo pró-ativo a gestão
dos indicadores de serviços.
Modelagem das equipes de suporte em
situações de exceção.
Experiência mostra que sistemas de
segurança do Crea-RJ são efetivos.
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Desenvolvimento de Sistemas

Existência de metodologia de
desenvolvimento e padrões definidos
(MPEDS, SOA,KAANBAN, etc.).
Inovação
Utilização e adoção de novas tecnologias
Serviços Online
Portal de Serviços que possibilitam acesso
as informações de forma online para os
profissionais de modo descentralizado e fácil
acesso aos conteúdos.
Quadro 3 – Resultado da Análise SWOT – Forças ou Pontos Fortes

Perspectiva CobIT: Planejamento e Organização de Tecnologia da Informação
(P&O de TI)
Fraquezas

Detalhamento

Falta de institucionalização do PDTI

Falta de materialização das ações do PDTI e
acompanhamento de execução do PDTI. Os
gestores do Crea-RJ freqüentemente
desconhecem as necessidades que foram
mapeadas no PDTI.
Existência de núcleos informais de TI
Existência de núcleos de desenvolvimento
de software (Informais) nas coordenações
e/ou gerências, de modo desarticulado com
a coordenação de TI devido a ineficiência de
recursos para atender as demandas
setoriais.
Indefinição de padrões de arquitetura de
Necessidade de aperfeiçoar ou definir
Informação
padrões e/ou metodologias a serem
adotadas no âmbito de TI do Crea-RJ.
Definições de processos de TI
Falta de maturidade em alguns processos de
gestão das atividades de TI no Crea-RJ.
Carência de colaboradores efetivos com alta Quadro reduzido de funcionários no Crea-RJ
qualificação em TI.
qualificados para exercer funções
especializadas em TI.
Gestão de Projetos Ineficaz
Projetos de TI (Infraestrutura,
Desenvolvimento e Manutenção) com baixa
qualidade na gestão de escopo, com
carência de melhor planejamento tático e
operacional, monitoramento e gestão de
riscos.
Insuficiência de gestão de indicadores
Necessidade de instalar processos mais
rígidos na gestão de qualidade nos serviços
de TI ofertados ao CREA-RJ
Quadro 4 – Resultado da Análise SWOT – Fraquezas ou Pontos Fracos – P&O de TI

Coordenação de Tecnologia - CTEC
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Perspectiva CobIT: Aquisição e instalação de Tecnologia da Informação (A&I de
TI)
Fraquezas

Detalhamento

Dificuldades na aquisição e instalação de
sistemas

Vários fatores criam dificuldades para a
aquisição, instalação e manutenção de
aplicativos e infraestrutura, tais como
requisitas mal definidas priorizações sem
critérios formais, demandas excessivas,
processos de licitação demorados.
Falta de documentação para operação e uso Documentação técnica insuficiente dos
dos sistemas
sistemas de informação desenvolvidos,
problema comum para sistemas
desenvolvidos nos núcleos informais e
legado de sistemas antigos.
Necessidade de aperfeiçoamento da gestão
Necessidade de aperfeiçoamentos do
de compras de recursos de TI
processo de compras de recursos de TI,
tanto de equipamentos quanto de insumos.
Quadro 5 – Resultado da Análise SWOT – Fraquezas ou Pontos Fracos – A&I de TI

Perspectiva CobIT: Entrega e Suporte de Tecnologia da Informação (A&I de TI)
Fraquezas

Detalhamento

Gerência de configurações (operações) com
necessidade de melhoria.

Necessidade de complementar o inventário
de sistemas do Crea-RJ. Também há
aplicações no ambiente sobre as quais o
Departamento não tem controle (núcleos
informais).
Por vezes, há problemas de interrupções dos
serviços devido a existência de
equipamentos no parque com mais de
6(seis) anos de uso.
Demoras ou inadequações no atendimento e
suporte ao usuário e na resposta a
incidentes devido à inexistência de um
Service Desk e Field Service Centralizado.
Não há implementação e divulgação de
política de segurança no Crea-RJ. É
necessário efetivar a aplicação das normas
de segurança de infraestrutura e da
informação, aderente a padrões nacionais e
internacionais, que define: Organização da
Segurança da Informação; Gestão de
Ativos; Gestão de Recursos Humanos;
Segurança Física e do Ambiente;
Gerenciamento das Operações e
Comunicações;Controle de Acessos;

Descontinuidade de alguns serviços

Demora e inadequação de resposta a
incidentes

Políticas de segurança
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Manutenção de Sistemas de Informação;
Gestão de Incidentes de Segurança da
Informação; Gestão da Continuidade do
Negócio; Conformidade / Aderência descrita
no documento ABNT NBR ISO/IEC
27001:2006.
Imagem negativa da TI
Relatos dos gestores sobre as dificuldades
no uso de sistemas e da existência de
atividades redundantes.
Quadro 6 – Resultado da Análise SWOT – Fraquezas ou Pontos Fracos – E&S de TI.
A estrutura do Crea-RJ exige um ambiente robusto de TI, para atender à necessidade
de gestão da informação produzida.
6.2. Arquitetura de dados e informação
Os recursos existentes permitem que exista escalabilidade horizontal e que sejam
adicionados novos recursos tecnológicos (ativos/passivos) caso seja necessário o
aumento do desempenho dos serviços prestados pelos banco de dados. Esse tipo
de arquitetura considera limites físicos aos parâmetros de desempenho. Dessa
forma, podem ser acrescentados novos recursos ao ambiente, sem interrupção
dos serviços, quando o desempenho for comprometido por ter sido atingido o
limite físico do legado existente.
6.3. Arquitetura de sistemas
A CTEC gerencia dezenas de sistemas de informações, divididos em: sistemas
internos e sistemas de mercado. Os primeiros têm foco nos serviços corporativos.
Esses sistemas foram desenvolvidos em diversas linguagens de programação, com
destaque para Java – padrão proposto para as novas aplicações.
Os projetos desenvolvidos na CTEC são gerenciados de acordo com as boas
práticas prescritas pelo PMBOK, 4ª Ed., que serviu de base para elaboração da
Metodologia de Gerenciamento de Projetos. Os softwares são desenvolvidos
observando padrões mundiais de engenharia de software, como RUP, SCRUM e
CMMI.
6.4. Arquitetura de infraestrutura de TI
Toda comunicação no Crea-RJ passa por dispositivos ou recursos com capacidade
de segurança e risco, que provêm segurança com o uso de tecnologias (firewalls e
criptografia) e políticas (acesso remoto, senhas). As aplicações de infraestrutura
estão alinhadas com a administração de dados, pois capturam, atualizam e
acessam os dados de todos os sistemas de informação do Crea-RJ, abrange a
infraestrutura física, promovendo serviços como processamento em larga escala,
servidores e ambiente comum para o desenvolvimento de sistemas.
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A sala de servidores da CTEC dá o suporte a essa rede e centro de dados,
gerencia a infraestrutura de TI das inspetorias situadas no Estado Rio de Janeiro.
6.5. Conexão dos pontos remotos (Regionais, Inspetorias e Postos)
Situação precária quanto a qualidade e velocidade das conexões ADSL que
atendem aos sites remotos, que geram dificuldades de respostas dos sistemas, e
ocasionam paralisações dos serviços. As conexões não têm garantia contratual de
disponibilidade e nem de QoS.
Segue abaixo a tabela com a relação das inspetorias:

Angra dos Reis

QTE DE
COMPUTADORES
3

Barra do Piraí

3

Technicolor
TD5130 4 portas
Wireless
Huawei MT880R

Paraty

1

TP link TD8816

Resende

3

Zyxel P-660R-T1

Valença

2

Thomson TG508

Volta Redonda
Araruama

11
4

Búzios

2

Cabo Frio

4

Macaé
Rio das Ostras
São Pedro D'
Aldeia

10
3
1

Barra da Tijuca
Campo Grande

3
5

Duque de
Caxias
Ilha do
Governador
Nova Iguaçu

2
3

ADSL2
SpeedStream e
Router TrendNet
SpeedStream
5200
Technicolor
TD5130 4 portas
Wireless
ADSL 2
ADSL2
Technicolor
TD5130 4 portas
Wireless
ADSL2
TP Link TD8816 e
Router GTS
Wireless
(fiscalização)
SpeedStream
5450 4 portas
Telsec Ts-9000

3

ZTE Zxdsl 831 II

Itaguaí

2

São João de
Meriti

2

Technicolor
TD5130 4 portas
Wireless
2 modens 3G

INSPETORIA
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MODEM E
ROUTER

SWITCH

LINK

Dlink 8
portas

5 Mbps

Dlink 8
portas
Dlink
DES1008a
Encore 8
portas
Dlink 8
portas

300 kbps

Dlink 8
portas
Dlink 8
portas
Dlink 8
portas

Dlink 8
portas

GTS 16
portas

600 kps
5 Mbps
300 kbps
5 Mbps
5 Mbps
2 Mbps
10 Mbps
5 Mbps
5 Mbps
1 Mbps
1 Mbps
10 Mbps

Switch

300 Kbps

Dlink 8
portas
Dlink 8
portas

10 Mbps
5 Mbps
10Mbps
3G Vivo de
até 1Mbps
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Itaboraí

2

Magé

1

Maricá

2

Niterói

15

São Gonçalo

3

Cantagalo

3

Miguel Pereira

2

Nova Friburgo

3

Petrópolis

Technicolor
TD5130 4 portas
Wireless
TP link TD-8810
Technicolor
TD5130v2 4
portas Wireless
ADSL2

1 Mbps
Dlink 8
portas
Dlink 8
portas

10 Mbps
1Mbps
5 Mbps

Switch 8
portas

1Mbps

Dlink 8
portas

2 MB

Switch
Dlink 8
portas

5 MB

9

TP Link
TDW8961ND 4
portas Wireless
Dlink DSL-2750B
4 portas Wireless
(todos ligados no
switch)
Technicolor
TD5130 4 portas
Wireless
SpeedStream
4200 (roteado)
ADSL2

Teresópolis

3

Zyxel P-660R-T1

Três Rios

2

Campos
Regional

6

Dlink DSL-2750B
4 portas Wireless
switch)
ADSL2

Switch
Dlink 8
portas
Switch
Encore 8
portas

Campos
Inspetoria

3

ADSL2

5 MB

Itaocara

2

ADSL2

1 MB

Itaperuna

3

Thomson TG508

Santo Antonio
de Pádua

2

Thomson TG508

5 MB

10 MB
5 MB

5 MB

Switch
Dlink 8
portas
Switch
Dlink 8
portas

300kps
1 MB

6.6. Recursos Humanos
Atualmente o quadro de colaboradores da CTEC para atendimento as diversas
demandas do Crea-RJ encontra-se defasado em relação ao volume de demandas
(Projetos estratégicos e ocorrências diárias). Abaixo apresentamos o quadro atual
da CTEC.
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Quadro

Situação
Funcional

Nível
Superior

Analista de
Sistemas
Profissional da
Área
Administrativa
Assessor
Coordenação
Total
A

defasagem

conhecimentos

Extra Quadro

Nível
Médio

Nível
Superior

Estagiários

Nível
Médio

Nível
Superior

Nível
Médio

04

03

05

02

04
03

04
de

03

profissionais,

tecnológicos

01
01
02

somado

específicos

00

necessidade
e

a

de

inexistência

profissionais
de

programa

com
de

capacitação continuada para área de TI; somado a falta de metodologia adequada
para desenvolvimento e manutenção de sistemas de forma rápida e eficaz; faz
com que, ferramentas e/ou sistemas instalados no Crea-RJ por projetos sejam
descontinuadas

ou

subutilizados.

Exemplo:

Oracle

Entreprise

Business

Intelligence, Sistema Implanta, ArcGis OnLine e etc.
6.7. Sustentação e Distribuição Operacional
A sustentação operacional do ambiente corporativo do Crea-RJ está segmentada
por perfil profissional e campo de atuação (Subcomitê Software / Aplicativos –
Infraestrutura e Subcomitê Desenvolvimento). Abaixo apresentamos a matriz com
os Analistas (Pontos Focais) da CTEC por tecnologia.
a) Subcomitê Software / Aplicativos – Infraestrutura
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Figura 04 – Mapa de Alocações Subcomitê Software / Aplicativos – Infraestrutura

b) Subcomitê Desenvolvimento

Coordenação de Tecnologia - CTEC

32

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

Figura 05 – Mapa de Alocações Subcomitê Desenvolvimento

6.8. A sustentação operacional do SICC (Sistema de Informação Corporativo)
O Sistema de Informação Corporativo para o Crea-RJ é considerado a principal
engrenagem do workflow do ambiente informatizado do Crea-RJ. Este ambiente
encontra-se instalado aproximadamente a 06 (Seis) anos e devido a este fato,
possui inúmeras integrações, que tratam os seguintes serviços:
6.8.1.

Registro Profissional (Pessoa Física E Jurídica)
▪

Segunda Via do Cartão de Registro Provisório

▪

Alteração de dados cadastrais

▪

Alteração de endereço

▪

Segunda Via de Carteira

▪

Reabilitação

▪

Registro de Profissional Diplomado no Exterior

▪

Registro de Profissional Diplomado no Exterior – Estrangeiro
portador de Visto Temporário

▪

Alteração de Dados Cadastrais

▪

Apresentação

do

Diploma

para

Profissionais

com Cartão Provisório
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

▪

Alteração de dados

▪

Inclusão de Título

▪

Interrupção de Registro

▪

Reativação de Registro

▪

Reabilitação de Registro

▪

Recadastramento

▪

Visto em Registro Profissional

Certidões
▪

Certidão de Acervo Técnico

▪

Certidão com Averbação de Atestado

▪

Certidão sem Averbação de Atestado

▪

Certidão de Interrupção/Cancelamento

▪

Certidão de Registro e Quitação

▪

Emissão do Boleto da Taxa de Certidão

▪

Certidão de Atribuições Profissionais

▪

Certidão de Currículo Profissional

▪

Certidão de Registro e Quitação

▪

Certidão de informação

Anuidade
▪

Emissão do boleto para pagamento

▪

Emissão da anuidade da empresa

▪

Emissão das anuidades dos Responsáveis Técnicos

▪

Emissão das anuidades dos profissionais do Quadro Técnico

Anotação de Responsabilidade Técnica
▪

Faça sua ART

▪

Emissão do boleto de ART

▪

Emissão do boleto de diferença de ART

▪

Emissão do boleto de Taxa de Incorporação

Multa
▪

Emissão do boleto para pagamento
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6.8.6.

6.8.7.

6.8.8.

6.8.9.

Baixa De Responsável Técnico / Quadro Técnico
▪

Baixa de Responsabilidade Técnica

▪

Baixa de Quadro Técnico

Devolução E Transferência De Taxas
▪

Devolução

▪

Transferência

Visto Em Registro De Pessoa Jurídica
▪

Visto Para Execução De Obra / Serviço

▪

Visto Para Licitação

Demais Serviços
▪

Anotação de Empresa Estrangeira

▪

Anotação de Consórcio

▪

Baixa de Registro De Pessoa Jurídica

▪

Alteração Contratual

6.9. Perspectiva de Treinamento, Aprendizagem e Crescimento
A sustentação operacional do ambiente corporativo do Crea-RJ atualmente exige
um corpo técnico especializado nas principais tecnologias de mercado, por tanto,
apresentamos abaixo as necessidades de treinamento por campo de atuação, ou
seja, segmentada por perfil profissional.
Perfil de Atuação
Recursos
Computacionais

Treinamento, Aprendizagem e Crescimento
•

Application Control Change Control Administration
O treinamento detalhado em administração com o
McAfee Application Control e o McAfee Change Control,
incluindo como instalar, configurar e gerenciar os
produtos, aprimorando seu trabalho geral de
gerenciamento de risco.

•

VirusScan and ePolicy Orchestrator
Administration
O treinamento oferece conceitos para a instalar,
configurar e manter o McAfee VirusScan Enterprise e o
McAfee AntiSpyware Enterprise, e a estender a proteção
antivírus por toda a empresa usando o software McAfee
ePO.

•

Policy Auditor Administration
O treinamento oferece instruções práticas sobre como
instalar, configurar e manter o McAfee Policy Auditor.
Por meio de exercícios práticos detalhados, você vai
aprender a usar o software McAfee ePO para gerenciar
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o Policy Auditor e outros produtos pontuais de
segurança.

Infraestrutura

•

Course 20347A: Enabling and Managing Office
O treinamento oferece planejamento, implantação e
operação dos serviços do Office 365, incluindo suas
identidades, dependências, requisitos e tecnologias de
suporte. Este curso enfoca as habilidades necessárias
para configurar um inquilino do Office 365, incluindo a
federação com identidades de usuário existentes e as
habilidades necessárias para manter um inquilino do
Office 365 e seus usuários.

•

Treinamento em redes LAN e WLAN
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Introdução a rede de alta velocidade
b. Routing e Switching
c. Escalabilidade de Redes LAN/WLAN
d. Conexões de redes
e. Instalação de rede Wireless

•

Treinamento em redes Cloud
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Fundamentos de Cloud
b. Anatomia Física de IaaS
c. Definições de IaaS
d. Software-as-a-Service (SaaS) e Controle de
acesso

•

Treinamento em Sistemas Operacionais
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Instalação de Storage em Windows Server 2016
b. Rede para Windows Server 2016
c. Identidades para o Windows Server 2016
d. Fundamentos Do Sistema Operacional Linux
e. Gerenciando E Mantendo O Sistema Operacional
Linux
f. Implementando E Administrando O Sistema
Operacional Linux
g. Implementando Uma Infraestrutura De Redes
com Sistema Operacional Linux

•

Treinamento em VMware / vSphere
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Instalar e configurar o ESXi
b. Instalar e configurar os componentes do vCenter
Server
c. Configurar e gerenciar rede e armazenamento no
ESXi usando o vCenter Server
d. Implantar, gerenciar e migrar máquinas virtuais
e. Gerenciar o acesso do usuário à infraestrutura
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VMware
Usar o vCenter Server para monitorar o uso de
recursos
g. Usar o vCenter Server para aumentar a
escalabilidade
h. Usar o VMware vCenter™ Update Manager para
aplicar patches no ESXi
i. Usar o vCenter Server para gerenciar maior
disponibilidade e proteção de dados.
f.

Sistemas

•

Treinamento em NetApp
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Netapp basic & ncda training
b. Data ONTAP CIFS Administration (CIFS)
c. Data ONTAP NFS Administration (NFS)
d. SAN Implementation (SANIW)
e. Data ONTAP 8.0 Cluster-Mode Administration
(DOT8CLUSTER)
f. Accelerated NCDA Boot Camp Data ONTAP 7Mode (ANCDABC87)

•

Treinamento em Fortinet
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. 211 FortiAnalyzer Administration Training
b. FortiAnalyzer
c. 241 FortiManager Centralized Device
Management
d. FortiManager
e. FortiGate I - NSE4
f. FortiGate I - NSE4
g. FortiGate II - NSE4
h. FortiGate II - NSE4

•

Treinamento em Sistemas Oracle Java
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Desenvolvimento Java
b. Desenvolvimento Java: Sistemas Distribuídos
c. Desenvolvimento Java: Web
d. Projeto De Sist. E Orientação A Objetos Com Uml

•

Treinamento DBA Oracle 12c
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Fundamentos De Banco De Dados
b. Oracle Database 12c: Administration Workshop
c. Oracle Database 12c: Backup And Recovery
Workshop
d. Oracle Database 12c: Install And Upgrade
Workshop
e. Oracle Database 12c: Introduction To Sql
f. Oracle Database 12c: Managing Multitenant
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Architecture

Governança

•

Treinamento AngularJS
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Instruções de AngularJS, um framework MVC pra
desenvolvimento de front-end

•

Treinamento JBoss Arquitetura e Administração
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Administração do servidor de aplicações.
b. Conhecimento dos recursos do JBoss
c. Segurança, estabilidade e desempenho dos
sistemas executados com este servidor.

•

Treinamento para Desenvolvimento na plataforma
Híbridas Android / iOS
O treinamento oferece instruções práticas para as
etapas a seguir:
a. Android Application Development
b. Android Security Essentials
c. Desenvolvimento Java / Java Script
d. Frameworks Ionic / React-Native
e. Monetize Android Applications

•

Fundamento de metodologia Cobit5
O treinamento de COBIT 5 fornece um conjunto
abrangente de medidas, indicadores, processos e
objetivos de controle através de um amplo espectro de
processos de TI.

•

Fundamento de metodologia ITIL
O treinamento apresenta e aplica a metodologia para
que as áreas de TI das empresas se tornem mais ágeis,
lucrativas, e tenham como prática criar processos para
auxiliar o seu dia a dia, aprendendo a cobrar por seus
serviços internos, tornando-a um prestador de serviços
dentro da própria empresa.

•

Fundamento de metodologia SCRUM
O treinamento em fundamentos do Scrum para os
principais envolvidos no desenvolvimento de software,
facilitando o entendimento e aplicação de conceitos,
princípios e estrutura do desenvolvimento ágil.
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6.10.

Segurança e Contingência
Situação estável na Sede quanto aos seguintes aspectos:
a)

Contingência elétrica – No break de 20KVA em funcionamento

b)

Sistema de backup – fita SDTL em funcionamento

c)

Cofre a prova de fogo – adequado para guarda de mídias

6.11.

Infraestrutura tecnológica
Atualmente o Crea-RJ conta com o seguinte quantitativo de equipamentos de
informática,

subdividido

em

Sede,

Regionais,

Inspetorias

e

Postos

de

relacionamento, composto por Sistema Operacional, Desktops e Notebooks:
Sistema Operacional/Antivirus

Equipamentos

Windows 7 Professional

62

Windows Vista Home Premium

288

Windows 10 Home Premium

130

Antivírus Macfee

480

6.12.

Distribuição de equipamentos por Unidade Organizacional
Atualmente

a

distribuição

dos

recursos

computacionais

por

unidade

organizacional esta dividido da seguinte forma:
Unidade Organizacional

Computador

Notebook

GABI - Gabinete da Presidência

18

4

GEIE - Gerência de Infraestrutura

73

1

317

56

GEPI - Gerência de Projeto/Inovação

51

4

PROJ - Procuradoria Jurídica

21

0

480

65

GEOP - Gerência Operacional

Total
6.13.

Contratos de Prestação de Serviços
Apresentamos abaixo a relação de contratos geridos pela CTEC.
Controle de Contratos

Vencimento

Nome

Serviço

Descrição

21/08/2017

3elos
Informática

Administração Rede,
Infraestrutura E Segurança

Serviços de
sustentação
operacional

28/08/2017

Oracle Do
Brasil Ltda

Banco De Dados Produção

Oracle
Database 10g
Enterprise
Edition
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16/11/2017

RL Sistec
Serviços e
Sistemas
Eletrônicos
Ltda

No Break

Manutenção
Do Nobreak
De 20kva Lacerda

10/05/2019

Registro Br
(Crearj.Org.Br)

Domínio Internet

Domínio
Internet -02

10/05/2018

Registro Br
(CreaRJ.Org.Br)

Domínio Internet

Domínio
Internet -02

13/02/2018

QiNetwork

Google Sute Apps

Correio
eletrônico,
Drive de
Dados,
Gerenciador
de Agenda e
Editor de
documentos

03/06/2016

Antivirus Mcfee (Sec
Sistemas)

Anti Virus

Licenciamento
e Suporte

24/10/2017

Oi Telefonia
Fixa - Tronco
De Mesa (2
Linhas De 2M)

Telefonia Fixa

Link De Voz Digitronco

15/11/2018

Oi Telefonia

Telefonia Móvel Corporativos

Celulares

23/01/2019

Oi Link
Internet
100mbps

Link Dedicado À Internet

Link De
Internet
100mbps

01/10/2017

PABX – Digitro

Telefonia Fixa

Link De Voz Digitronco

23/01/2019

GMaes
Telecom

Link Dedicado para Regionais e
Inspetorias

Link De
Internet
8mbps

24/08/2018

JotForm

Formulários Eletrônicos

Formulários
Eletrônicos
Online

19/12/2017

Maxx Projetos
e Consultoria

Serviços de massivo e-Mail

Serviços de
massivo e-Mail

16/11/2016

DataEasy
Consultoria e
Informática
Ltda.

Sistema de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos

Sistema de
Gerenciamento
Eletrônico de
Documentos.
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6.14.

Topologia de conexão dos servidores

Figura 06 – Topologia de Rede

6.15.

Relação de Servidores:
Rede Interna

Nome do
Servidor

Sistema
Operacional

Endereço IP

Função

CREA-RJ – JbossPlenária

Linux CentOS
6.4

192.168.10.10

Servidor Web Service (jboss)
que suporta o sistema de
votação eletrônica para
reuniões.

CREA-RJ – CFTV02

Windows 7

192.168.11.150

Servidor responsável pelo
serviço de Sistema interno de
TV.

CREA-RJ – CFTV01

Windows 7

192.168.11.149

Servidor responsável pelo
serviço de Sistema interno de
TV.
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CREA-RJ –
SERV2007

Windows 2k

192.168.10.6

Antigo AD no momento
encontra-se desligado.

CREA-RJ - Oracle
Produção

Linux Red Hat
5 / Oracle

192.168.10.95

Servidor responsável pelo
Banco Oracle de Produção.

CREA-RJ – JbossCorp

Linux Red Hat
5

192.168.10.85

Servidor responsável pelo
Sistema Corporativo.

CREA-RJ ARCGIS (Oracle
DB)

W2k8 R2

192.168.10.29

Servidor responsável pelo
serviço de mapas.

CREA-RJ - CreaOnline

Linux CentOS
6.8

192.168.1.95

Servidor responsável pelo
serviço CREA-ONLINE

CREA-RJ - Oracle
Desenvolvimento
(OracleDB)

Linux Red Hat
5 / Oracle

192.168.10.40

Servidor responsável pelo
Banco Oracle
Desenvolvimento

CREA-RJ- Projeto
BI (calisto)

W2k8
R2/Oracle

192.168.11.99

Servidor responsável pelo
serviço de BI (Business
Intelligence).

CREA-RJ FileServer (creafs)

W2k8 R2

192.168.10.5

Servidor responsável pelo
serviço de armazenamento de
arquivos.

IngresDB (serv03)

Linux Red Hat
4 / Oracle

192.168.11.4

Servidor responsável pelo
Sistema Ingres (Ingresapp e
IngresBdD)

CREA-RJ Firewall

Linux CentOS
5.8 / Iptables

192.168.10.241

Servidor responsável pelo
Serviço de Firewall

CREA-RJ Impressões
(Office Total)

W2k12/NddDi
gital

192.168.11.1

Servidor responsável pelo
serviço de gerenciamento de
impressões.

CREA-RJ Docflow Produção

Linux CentOS
6.6

192.168.1.93

Servidor de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos e
processos

CREA-RJ – COAC

Linux CentOS

192.168.1.101

Servidor de testes para
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release 6.7
(Final)

Aplicações Mobile.

CREA-RJ – DNS2

Linux FreeBSB 9.1

192.168.1.15

Servidor DNS Secundário Interno/Externo IP:
200.165.167.25

CREA-RJ –
Docflow Homologação

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.5

Servidor de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos e
processos

CREA-RJ –
JbossCreaboletos

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.20

Servidor responsável pela
geração e envio de Boletos
mensais.

CREA-RJ – Jboss
E-Flyer

Linux CentOS 6.5

192.168.1.31

Servidor responsável pelo
envio de E-Flyers.

CREA-RJ – Jboss
Testes

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.38

Servidor de testes Desenvolvimento.

Andromeda

Linux Fedora
4

192.168.1.158

Servidor responsável pelo
armazenamento de arquivos
de multimídia.

CREA-RJ – Portal
Minerva

Linux CentOS 6.4

192.168.1.2

Servidor responsável pelo
Portal CREA-RJ.

CREA-RJ –
ScriptCase

W2k8 R3 SP1

192.168.1.171

Servidor de testes para o
serviço ScriptCase.

CREA-RJ – DNS1

Linux FreeBSB 9.1

192.168.1.10

Servidor DNS Primário Interno/Externo IP:
200.165.167.20

CREA-RJ –
Postgres

Linux FreeBSB
9.1

192.168.10.22

Servidor de Banco de Dados
do Serviço LogWatch - 3Elos.

CREA-RJ –
Nagios

Linux FreeBSB
9.1

192.168.10.20

Servidor responsável pelo
monitoramento da rede e
serviços internos do CREA-RJ.
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CREA-RJ vCenter 5.1

W2k8 R2 -SP1

192.168.10.38

Servidor responsável pelo
Gerenciamento das VMs.

CREA-RJ –
LogWatch

W2k8 R2 -SP1

192.168.10.21

Servidor de gerenciamento de
Segurança e Infraestrutura 3Elos.

CREA-RJ –
McaFee - EPO

W2k3 R2

192.168.9.175

Servidor de Antivirus McAfee
Epolicy Orchestrator.

CREA-RJ – APLIC

W2k8 R2 -SP1

192.168.10.30

Servidor responsável pelas
aplicações Nasajon, Implanta,
Qware entre outros serviços.

CREA-RJ – WSUS

W2k3 R2

192.168.10.31

Servidor responsável pela
atualização do ambiente
Microsoft.

CREA-RJ –
Tarifador

Windows XP

192.168.11.161

Servidor responsável pelos
logs de ligações PABX.

CREA-RJ – Proxy

Linux FreeBSB
9.1

192.168.10.11

Servidor responsável pelo
serviço de Controle de acesso
e filtro de conteúdo para
internet.

CREA-RJ – CVS

Linux CentOS
5.5

192.168.10.70

Servidor responsável pelo
Controle de versionamento
das aplicações do Corporativo
e Portal CREA-RJ.

CREA-RJ –
Catraca

Windows XP

192.168.11.14

Servidor responsável pelo
serviço de catraca eletrônica
do CREA-RJ.

CREA-RJ – AD2k
Secundário

W2k

192.168.10.17

Servidor secundário
responsável pelo Serviço de
diretório (Active Directory).

CREA-RJ – AD2K
Principal

W2k

192.168.10.4

Servidor primário responsável
pelo Serviço de diretório
(Active Directory).
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VCENTER 4.1

Vmware 4.1

192.168.1.37

Servidor responsável pelo
Gerenciamento das VMs.

CREA-RJ –
WebService

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.39

Servidor para teste Jboss
homologação Corporativo e
Portal.

CREA-RJ WordPress_teste

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.172

Servidor de Testes para
Publicação.

CREA-RJ –
WebAdaptor

W2k8 R2 -SP1

192.168.1.29

Servidor de teste - Jboss
homologação Corporativo e
Portal.

CREA-RJ –
Jboss_teste

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.41

Servidor de testes Desenvolvimento.

CREA-RJ –
Jboss_news

Linux CentOS
release 6.7
(Final)

192.168.1.22

Servidor de testes Desenvolvimento.

6.16.

Topologia do ambiente virtualizado

Figura 07 – Topologia das VMs
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6.17.

Topologia do ambiente DataStore Vsphare

Figura 08 – Topologia das Datastorage

6.18.

Storage Corporativa
Descrição do Datastore

Identificação do DataStore

Endereço IP

Tipo

datastore - Redeint1

192.168.10.65

Vmfs5

192.168.10.75

Vmfs5

Str3_Datastore_Vm01
datastore - Redeint2
Str3_Datastore_Vm02

6.19.

Consumo da Storage Corporativa
Atualmente o Crea-RJ possui 02 (Dois) Datastore instalados no ambiente
corporativo que estão com capacidade disponível inferior a 11% e sem
possibilidade de realizar upgrade de hardware, pois os equipamentos (HP
Storage P4300 G2) foram descontinuados pelo fabricante. Apresentamos o
consumo com total de espaço disponível em cada equipamento:
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Figura 09 – Gráfico de Consumo

6.20.

Do PDTI 2015-2016
O PDTI de 2015/2016 tem como objetivo a continuidade das ações definidas
no período anterior (2014/2015) com foco principal na revisão e adequação
das ações que não foram conclusas em sua plenitude, dentro período
estabelecido, porém, destaca-se a decisão e ênfase da alta administração na
prioridade dos projetos estruturantes e necessários, de forma a garantir a
continuidade dos serviços e a modernização do parque tecnológico do CreaRJ. A construção do PDTI anterior não contemplou metas quantitativas, desta
forma, não temos como avaliar a evolução em relação ao que se propôs. No
entanto, pode-se ressaltar que todos os pontos observados como frageis no
documento anterior foram trabalhados e observados para construção deste
novo PDTI.
6.20.1.

Evolução dos pontos abordados no PDTI 2015/2016

Item

Descrição

Posição

PD.2016.001

Senhas Atendimento SGA

Concluído

PD.2016.002

PRODESU – Aquisição de 130 equipamentos

Concluído

PD.2016.003

Desenvolvimento e Implantação do e-Processos
(Projeto Web)

Em Andamento

PD.2016.004

Sistema da Gaco

Não Realizado
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PD.2016.005

Migração da App Fiscalização para o Portal Web

Não Realizado

PD.2016.006

App público Crea-RJ Mobile

Em Andamento

PD.2016.007

Pede ART

Não Realizado

PD.2016.008

Pesquisa de Opinião e Revista Digital

Não Realizado

PD.2016.009

Manutenções do Sistema Corporativo

Não Realizado

PD.2016.010

Aceleração Desenvolvimento (Teste Piloto
Scriptcase)

Não Realizado

PD.2016.011

Projeto de colaboração e comunicação

Realizado

PD.2016.012

Projeto de infraestrutura em nuvem

Não Realizado

PD.2016.013

Reformulação do Sistema Financeiro

Não Realizado

PD.2016.014

Licenças de Software p/Desenvolvimento
Acelerado (10)

Não Realizado

PD.2016.015

Treinamento em Metodologia Agile e Scriptcase

Não Realizado

PD.2016.016

Receituário Agronômico na Web

Não Realizado

PD.2016.017

Sistema de Gestão de Processos Judiciais

Não Realizado

PD.2016.018

Sistema de Mídia Indoor

Não Realizado

PD.2016.019

Modernização de Equipamentos (Locação)

Realizado

PD.2016.020

Projeto Piloto de EAD

Não Realizado

7. Do PDTI 2017-2018
O

PDTI

2017-2018

Infraestrutura,

foi

Sistemas

dividido

em

e Serviços de

quatro

eixos

(Recursos

TI). Devido a

suas

Computacionais,
características de

continuidade, as mesmas se perpetuam no tempo e foi mais bem detalhada para este
PDTI. Vale ressaltar que o direcionamento estratégico da alta administração do Crea-RJ,
acarretou em um modelo de priorização que foi levado em consideração no momento
de construção do referido documento.
7.1. Recursos Computacionais
Os recursos computacionais são bens do Crea-RJ, disponibilizados como ferramentas
para

permitir

que

os

usuários

desempenhem

suas

tarefas

e

para

uso

predominantemente das atividades profissionais da empresa. Para efeito deste PDTI
considere-se:
a)

Recurso Computacional: São entendidas como desktops, workstation, notebooks,
netebooks, impressoras, projetores, periféricos, tablets e licenciamento de
aplicativos / software.
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Item
PD.2017.001

Descrição
Aquisição de 50 (Cinquenta) Desktops para modernização dos
equipamentos com mais de 5 anos de uso das gerencias GEOP,
GEPI, GEIE.

PD.2017.002

Aquisição de 03 (Três) Workstations Apple para edição e
tratamento de vídeos e imagens, necessário na CMAC.

PD.2017.003

Aquisição de 03 (Três) Workstations Intel para atendimento das
demandas de fiscalização na operação da ferramenta ArcGis.

PD.2017.004

Aquisição de 20 (Vinte) Notebooks Intel para atendimento das
demandas das gerencias GEOP, GEPI e GEIE.

PD.2017.005

Aquisição de 01(Uma) impressora de PVC, 03 (Três) impressoras
laser departamental para atender as demandas das áreas SUCON e
GEOP.

PD.2017.006

Aquisição de 01 (Um) Scanner de mão para atender as demandas
da SUCON e SUJUD.

PD.2017.007

Aquisição de 03 (Três) Projetores para atendimento das demandas
das gerencias GEOP, GEPI e GEIE.

PD.2017.008

PD.2017.009

PD.2017.010

Aquisição de 02 (Dois) Monitores de 17 polegadas, 36 (Tinta e
Seis) Monitores de 33 polegadas e 03 (Três) Monitores / TV de 55
polegadas para atendimento das demandas do Progredir e das
gerencias GEOP e GEIE.
Aquisição de 02 (Dois) câmeras fotográficas, 20 (Vinte) teclados,
02 (Dois) tablet, 03 (Três) câmeras de vídeo, 04 (Quatro)
microfones sem fio, 40 câmeras de captura, 40 pads para captura
de assinatura, 02 (Dois) gravadores para o sistema áudio para
atendimento das demandas das gerencias GEOP, GEPI e GEIE.
Aquisição de licenciamento para aplicações operacionais e de
escritório. O inventario de necessidades identificou que gerencias
GEOP, GEPI e GEIE possuem as seguintes carências: 04 (Quatro)
licenças do ArcGis Online e Offiline; 76 (Setenta e Seis) licenças
de Adobe Acrobat Pro DC, 06 (Seis) licenças de Adobe Creative
Cloud Photography, 06 (Seis) licenças de Adobe Dreamweaver CC,
06 (Seis) licenças de Adobe Illustrator CC, 06 (Seis) licenças de
Adobe Photoshop CC, 06 (Seis) licenças de Adobe Photoshop
Lightroom, 06 (Seis) licenças de Adobe FrameMaker 2015 release,
06 (Seis) licenças de Adobe Photoshop Elements 15, 06 (Seis)
licenças de Adobe RoboHelp 2015 release, 06 (Seis) licenças de
Adobe Technical Communication Suite 2015 release, 10 (Dez)
licenças Microsoft PPM, 76 (Setenta e Seis) licenças Microsoft
Office 2016 integrado com 365 Business, 03 (Três) licenças
Microsoft Office 2016 integrado com 365 Business para ambiente
MacOS, 170 (Cento e Setenta) licenças antivírus mobile, 600
(Seiscentos) licenças antivírus para desktops, 170 (Cento e
Setenta) licenças para Soft.fone, 06 (Seis) licenças de JotForm
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7.2. Infraestrutura
A Infraestrutura de TI tem como objetivo integrar diversas tecnologias, otimizando o
desempenho da gestão e agregando valor às soluções instaladas no Crea-RJ. Para
efeito deste PDTI considere-se:
a)

Infraestrutura: São entendidas como ativos de armazenamento / processamento,
alta disponibilidade, proteção de dados, rede de dados, telefonia, cabeamento
estruturado, segurança da informação, sistemas operacionais e virtualização.
Item
PD.2017.011

PD.2017.012

PD.2017.013

PD.2017.014

Descrição
Aquisição de sistema de armazenamento de dados (Storage) com
capacidade para até 500 Tbits para o ambiente de GED.
Aquisição de 04 (Quatro) servidores corporativos para o ambiente
de Active Directory, Sistema de Apoio ao Colegiado, Autenticação
(IEEE 802.1x) da rede Wlan (Wi-Fi Corporativo) e Sistemas
Integrados.
Aquisição de 01 (Um) Appliance Firewall de borda para adequação
do equipamento que atualmente esta com status de “end of life”
Aquisição de 01 (Um) Appliance Cache para o portal do Crea-RJ e
serviços do CreaOnline, possibilitando a realização do Cache de
100% de todo o tráfego HTTP, HTTPS e P2P.

PD.2017.015

Aquisição de 01 (Um) rack 48U nas dimensões de 600MM versus
1070MM para novos ativos a serem instalado no Crea-RJ.

PD.2017.016

Aquisição de Chips 4G para acesso VPN para os agentes de
fiscalização.

PD.2017.017

PD.2017.018

PD.2017.019

PD.2017.020

PD.2017.021

Aquisição de Sistema de Telefonia IP (PABX-IP / CallManager) para
atender 600 ramais IP e 50 atas para implementação de solução de
CTI (Atendimento Humanizado do TeleCREA).
Aquisição de 30 (Trinta) headsets e 20 microfones para headset
para as PA’s do TeleCREA.
Aquisição de 03 (Três) pontos de rádio comunicador de lapela e 04
(Quatro) páreas de rádio comunicador para atendimentos dos
eventos da CMAC.
Aquisição de antenas Wireless do tipo acesso Indoor e Outdoor AC
para instalação da rede Wlan (Wi-Fi Corporativo).
Aquisição de 01 (Um) Switch do tipo Backbone com 32 portas
Ethernet 100/1000 e 16 portas Gigabit para UpLink e IOS com
funcionalidades que permitam a instalação de rede segmentada,
protocolo MPLS, Serviços de iP-VPN, Identificação / Segregação de
Protocolo, NetFlow, Monitoração Analítica de trafego e TrustSec.
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7.3. Sistemas
Os sistemas providos pelo Crea-RJ têm como objetivo prover agilidade nos processos
corporativos, garantindo a continuidade e rastreabilidade exigida pelo TCU e demais
órgãos reguladores. Para efeito deste PDTI considere-se:
a)

Sistemas: As ferramentas que permite a empregar o workflow de processo fim
e/ou meio para o negócio do Crea-RJ.
Item
PD.2017.022

Descrição
Desenvolvimento e instalação do Sistema de Apoio ao Colegiado
(Item PD.2016.004 – Sistema da Gaco)

PD.2017.023

Desenvolvimento e Manutenção das extensões Sistema Corporativo
(Item PD.2016.009 – Manutenções do Sistema Corporativo)

PD.2017.024

Desenvolvimento e instalação do Sistema de Gestão Judicial.
(Item PD.2016.017 – Sistema de Gestão de Processos Judiciais)

PD.2017.025

Desenvolvimento e instalação do Portal Fiscalização Web
(Item PD.2016.005 – Migração do App para o Portal)

PD.2017.026

Desenvolvimento e instalação do Portal Nova ART
(Item PD.2016.007 – Pede ART)

PD.2017.027

Desenvolvimento e instalação do Receituário Agronômico na Web
(Item PD.2016.0016 – Receituário Agronômico na Web)

PD.2017.028

Desenvolvimento e instalação de Pesquisa Opinião OnLine
(Item PD.2016.0008 – Pesquisa de Opinião e Revista Digital)

PD.2017.029

Desenvolvimento e instalação da Revista Digital
(Item PD.2016.0008 – Pesquisa de Opinião e Revista Digital)

PD.2017.030

PD.2017.031

PD.2017.032

PD.2017.034

PD.2017.035

Desenvolvimento e instalação do Sistema de Gestão Administrativa
e Financeira (Antigo Implanta)
(Item PD.2016.0013 – Reformulação do Sistema Financeiro)
Desenvolvimento e instalação do Sistema de Service Desk (Pedidos
e Ordens de Serviço de TI.)
Desenvolvimento e instalação do Sistema Provisionamento de TI
(Gestão de Ativos, Controle de Licenciamento e Auto Instalação de
aplicações.)
Desenvolvimento e Instalação do Sistema Estratégico de
Fiscalização Integrada do Crea-RJ (SEFIC).
Desenvolvimento e Instalação do Sistema de Comunicação e
Colaboração na modalidade SAAS (Software As A Service),
possibilitando o uso de dezenas de funcionalidades de comunicação
Crea-RJ.
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PD.2017.036

Desenvolvimento e Instalação do Sistema de Postagem Eletrônica
dos Correios

PD.2017.037

Desenvolvimento e Instalação do Sistema de Monitoração de Ativos
e Serviços Chaves para o Crea-RJ

PD.2017.038

Desenvolvimento e Instalação do Dashiboard de Serviços (Oracle
BI Suite) no ambiente corporativo.

PD.2017.039

Desenvolvimento e Instalação de portal de agendamento dos
serviços prestados pelo CREA-RJ.

PD.2017.040

PD.2017.055

Desenvolver e remodelar do Sistema Nova ART de forma a
simplificar o seu preenchimento (criando-se seções) pelos
profissionais e ajudando-os ao máximo com o preenchimento de
forma semi-automática (com listas de códigos mais inteligentes).
Desenvolver e remodelar do Sistema do Plenário de forma que
possua algoritmo que permita combinações de voto, permita
substituição e habilitação de efetivo / suplente, tenha a
possibilidade realizar pesquisas de itens de votação, com função
auto-completar, ordenação das sessões extraordinária e ordinária,
declaração de voto, ordenação alfabética dos conselheiros para as
comissões. O Sistema deverá possuir um painel gerencial
responsivel e que comporte de forma visual / legível o total de 100
conselheiros. Outra funcionalidade para o sistema será a
possibilidade de leitura de editores de texto por meio de
ocerização, com interfaces em todos os sistemas do Crea-RJ,
desta forma possibilitando a emissão de relatórios em formato
.XLS. O sistema deverá obrigatoriamente possuir interface gráfica
mais amigável, com estrutura web, possibilidade de
rastreabilidade e confidencialidade de votos.

7.4. Serviços de TI
Os serviços de TI permitem identificar aqueles serviços tecnológicos que adicionam
valor ao negócio. Por isso, seu valor agregado não está relacionado com o negócio do
Crea-RJ propriamente e sim com a eficiência ao dar resposta às necessidades básicas
da operação. Para efeito deste PDTI considere-se:
a)

Serviços de TI: Todo aquele serviço tecnológico a ser realizado por empresa
contratada por um período específico ou serviços definidos e instalados pelo CreaRJ.
Item
PD.2017.041

Descrição
Contratação de empresa especializada para realização da Migração
e atualização do ambiente Java (De Java 5 para Java 8)

PD.2017.042

Contratação de empresa especializada para realização de
desenvolvimento do Sistema de Apoio o Colegiado COAC.

PD.2017.043

Contratação de empresa especializada em serviço de Computação
em Nuvem, composto por Infraestrutura Computacional como
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Serviço (IaaS), para ambiente de Produção e os sistemas descritos
no plano de continuidade do negócio.

PD.2017.044

PD.2017.045

PD.2017.046

PD.2017.047

PD.2017.048

Contratação de empresa especializada em instalação de serviços
WLAN (Rede Wireless) com realização de Site Survey e
configuração de plataforma de gerenciamento.
Contratação de empresa especializada em instalação e
fornecimento de equipamentos para o Sistema de Telefonia IP
(PABX-IP / CallManager) que atenderá 600 ramais IP e 50 atas
para implementação de solução de CTI (Atendimento Humanizado
do TeleCREA).
Contratação de empresa especializada em serviços NSOC (Network
Security Operation Center), para monitorar o ambiente operacional
do CREA-RJ e os serviços de Computação em Nuvem.
Contratação de empresa especializa em instalação e gestão dos
Links de Dados e adequação dos sites remotos (inspetorias) com
aplicação QoS e adequação de ANS (Acordo de Nível de Serviço).
Contratação de empresa especializa em instalação e gestão de
serviço de correio (Massivo e-Mail) com segmentação de base de
usuários.

PD.2017.049

Criar Políticas de Uso de Recursos e Normas de Segurança de TI e
o Termo de Compromisso para o Uso de Recursos de TI.

PD.2017.050

Criar portal e/ou aplicativo de agendamento para atendimento
descentralizado.

PD.2017.051

Criar portal (Intranet) com Base de Conhecimento de Informações
(POPs – Procedimento Operacional Padrão).

PD.2017.052

Criar solução de SLogin (Certificação Digital – Certilion) no portal
corporativo do CREA-RJ para profissionais.

PD.2017.053

PD.2017.054

Criação e Implantação do Comitê Permanente de TI com objetivo é
o de direcionar, monitorar e avaliar as atividades de TI do CreaRJ.
Contratação de empresa especializada para instalação de solução
GlobalSign (Single SignOn-SSO, CustomerID e Trust) fornecendo
autenticação segura aos usuários, controle de autorização e
acesso para serviços online e aplicações corporativas, reduzindo
significativamente a complexidade permissiva das aplicações e
fornecendo aos usuários a capacidade de logon único em todas as
plataformas instaladas no Crea-RJ
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8. Planejamento de Execução das Ações
O planejamento de execução das ações do PDTI 2017-2018 contempla 52 macros ações
dentro de quatro Eixos (Recursos Computacionais, Infraestrutura, Sistemas e Serviços
de TI). Abaixo apresentamos o planejamento macro de entregas das ações do PDTI.
Ações Do PDTI 2017-2018
Item

PD.2017.001

PD.2017.002

PD.2017.003

PD.2017.004

PD.2017.005

PD.2017.006

PD.2017.007

PD.2017.008

PD.2017.010

Descrição da Necessidade
Aquisição de sistema de
armazenamento de dados
(Storage) com capacidade para
até 500 Tera bits para o
ambiente de GED.
Aquisição de 03 (Três)
Workstations Apple para edição
e tratamento de vídeos e
imagens necessário na CMAC.
Aquisição de 03 (Três)
Workstations Intel para
atendimento das demandas de
fiscalização na operação da
ferramenta ArcGis
Aquisição de 20 (Vinte)
Notebooks Intel para
atendimento das demandas das
gerencias GEOP, GEPI e GEIE.
Aquisição de 01(Um) impressora
de PVC, 03 (Três) impressoras
laser departamental para
atender as demandas das áreas
SUCON e GEOP.
Aquisição de 01 (Um) Scanner
de mão para atender as
demandas da SUCON e SUJUD
Aquisição de 03 (Três)
Projetores para atendimento das
demandas das gerencias GEOP,
GEPI e GEIE.
Aquisição de 02 (Dois)
Monitores de 17 polegadas, 36
(Tinta e Seis) Monitores de 33
polegadas e 03 (Três) Monitores
/ TV de 55 polegadas para
atendimento das demandas do
Progredir e das gerencias GEOP
e GEIE.
Aquisição de licenciamento para
aplicações operacionais e de
escritório. O inventario de
necessidades identificou que
gerencias GEOP, GEPI e GEIE
possuem as seguintes carências:
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Como

Prazo

Processo
Licitatório

Dezembro•2018

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017
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PD.2017.012

PD.2017.013

PD.2017.014

PD.2017.016

04 (Quatro) licenças do ArcGis
Online e Offiline; 76 (Setenta e
Seis) licenças de Adobe Acrobat
Pro DC, 06 (Seis) licenças de
Adobe Creative Cloud
Photography, 06 (Seis) licenças
de Adobe Dreamweaver CC, 06
(Seis) licenças de Adobe
Illustrator CC, 06 (Seis) licenças
de Adobe Photoshop CC, 06
(Seis) licenças de Adobe
Photoshop Lightroom, 06 (Seis)
licenças de Adobe FrameMaker
2015 release, 06 (Seis) licenças
de Adobe Photoshop Elements
15, 06 (Seis) licenças de Adobe
RoboHelp 2015 release, 06
(Seis) licenças de Adobe
Technical Communication Suite
2015 release, 10 (Dez) licenças
Microsoft PPM, 76 (Setenta e
Seis) licenças Microsoft Office
2016 integrado com 365
Business, 03 (Três) licenças
Microsoft Office 2016 integrado
com 365 Business para
ambiente MacOS, 170 (Cento e
Setenta) licenças antivírus
mobile, 600 (Seiscentos)
licenças antivírus para desktops,
170 (Cento e Setenta) licenças
para Soft.fone, 06 (Seis)
licenças de JotForm
Aquisição de 04 (Quatro)
servidores corporativos para o
ambiente de Active Directory,
Sistema de Apoio ao Colegiado,
Autenticação (IEEE 802.1x) da
rede Wlan (Wi-Fi Corporativo) e
Sistemas Integrados.
Aquisição de 01 (Um) Appliance
Firewall de borda para
adequação do equipamento que
atualmente esta com status de
“end of life”
Aquisição de 01 (Um) Appliance
Cache para o portal do Crea-RJ
e serviços do CreaOnline,
possibilitando a realização do
Cache de 100% de todo o
tráfego HTTP, HTTPS e P2P.
Aquisição de 01 (Um) rack 48U
nas dimensões de 600MM versus
1070MM para novos ativos a
serem instalado no Crea-RJ.
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Processo
Licitatório

Julho•2018

Processo
Licitatório

Dezembro•2018

Processo
Licitatório

Dezembro•2018

Processo
Licitatório

Fevereiro•2018
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PD.2017.017

PD.2017.018

PD.2017.019

PD.2017.020

PD.2017.021

PD.2017.022

PD.2017.023

PD.2017.024

PD.2017.025

PD.2017.026

PD.2017.027

Aquisição de Chips 4G para
acesso VPN para os agentes de
fiscalização
Aquisição de Sistema de
Telefonia IP (PABX-IP /
CallManager) para atender 600
ramais IP e 50 atas para
implementação de solução de
CTI (Atendimento Humanizado
do TeleCREA com 0800).
Aquisição de 30 (Trinta)
headsets e 20 microfones para
headset para as PA’s do
TeleCREA.
Aquisição de 03 (Três) pontos
de rádio comunicador de lapela
e 04 (Quatro) páreas de rádio
comunicador para atendimentos
dos eventos da CMAC.
Aquisição de antenas Wireless
do tipo acesso Indoor e Outdoor
AC para instalação da rede Wlan
(Wi-Fi Corporativo).
Aquisição de 01 (Um) Switch do
tipo Backbone com 32 portas
Ethernet 100/1000 e 16 portas
Gigabit para UpLink e IOS com
funcionalidades que permitam a
instalação de rede segmentada,
protocolo MPLS, Serviços de iPVPN, Identificação / Segregação
de Protocolo, NetFlow, Análise
de trafego e TrustSec.
Desenvolvimento e instalação do
Sistema de Apoio ao Colegiado
(Item PD.2016.004 – Sistema
da Gaco)
Desenvolvimento e Manutenção
das extensões Sistema
Corporativo
(Item PD.2016.009 –
Manutenções do Sistema
Corporativo)
Desenvolvimento e instalação do
Sistema de Gestão Judicial.
(Item PD.2016.017 – Sistema de
Gestão de Processos Judiciais)
Desenvolvimento e instalação do
Portal Fiscalização Web
(Item PD.2016.005 – Migração
do App para o Portal)
Desenvolvimento e instalação do
Portal Nova ART
(Item PD.2016.007 – Pede ART)
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Processo
Licitatório

Julho•2018

Processo
Licitatório

Fevereiro•2018

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Fevereiro•2018

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Maio•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2018
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PD.2017.028

PD.2017.029

PD.2017.030

PD.2017.031

PD.2017.032

PD.2017.033

PD.2017.034

PD.2017.036

PD.2017.037

PD.2017.038

PD.2017.039

PD.2017.040

Desenvolvimento e instalação do
Receituário Agronômico na Web
(Item PD.2016.0016 –
Receituário Agronômico na Web)
Desenvolvimento e instalação de
Pesquisa Opinião OnLine
(Item PD.2016.0008 – Pesquisa
de Opinião e Revista Digital)
Desenvolvimento e instalação da
Revista Digital
(Item PD.2016.0008 – Pesquisa
de Opinião e Revista Digital)
Desenvolvimento e instalação do
Sistema de Gestão
Administrativa e Financeira
(Antigo Implanta)
(Item PD.2016.0013 –
Reformulação do Sistema
Financeiro)
Desenvolvimento e instalação do
Sistema de Service Desk
(Pedidos e Ordens de Serviço de
TI.)
Desenvolvimento e instalação do
Sistema Provisionamento de TI
(Gestão de Ativos, Controle de
Licenciamento e Auto Instalação
de aplicações.)
Desenvolvimento e Instalação do
Sistema Estratégico de
Fiscalização Integrada do CreaRJ (SEFIC).
Desenvolvimento e Instalação do
Sistema de Postagem Eletrônica
dos Correios
Desenvolvimento e Instalação do
Sistema de Monitoração de
Ativos e Serviços Chaves para o
CREA-RJ
Desenvolvimento e Instalação
do Dashiboard de Serviços
(Oracle BI Suite) no ambiente
corporativo.
Desenvolvimento e Instalação
de portal de agendamento dos
serviços prestados pelo CREARJ.
Desenvolver e remodelar do
Sistema Nova ART de forma a
simplificar o seu preenchimento
(criando-se seções) pelos
profissionais e ajudando-os ao
máximo com o preenchimento
de forma semi-automática (com
listas de códigos mais
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Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2018

Equipe Própria
do Crea-RJ

Abril•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2018

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2017

Processo
Licitatório

Dezembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Novembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Agosto•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Setembro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Janeiro•2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Setembro•2017
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PD.2017.041

PD.2017.042

PD.2017.043

PD.2017.044

PD.2017.045

PD.2017.046

PD.2017.047

PD.2017.048

inteligentes).
Contratação de empresa
especializada para realização da
Migração e atualização do
ambiente Java (De Java 5 para
Java 8)
Contratação de empresa
especializada para realização de
desenvolvimento do Sistema de
Apoio o Colegiado COAC.
Contratação de empresa
especializada em serviço de
Computação em Nuvem,
composto por Infraestrutura
Computacional como Serviço
(IaaS), para ambiente de
Produção e os sistemas
descritos no plano de
continuidade do negócio.
Contratação de empresa
especializada em instalação de
serviços WLAN (Rede Wireless)
com realização de Site Survey e
configuração de plataforma de
gerenciamento.
Contratação de empresa
especializada em instalação e
fornecimento de equipamentos
para o Sistema de Telefonia IP
(PABX-IP / CallManager) que
atenderá 600 ramais IP e 50 atas
para implementação de solução
de CTI (Atendimento
Humanizado do TeleCREA
integrado com novo 0800).
Contratação de empresa
especializada em serviços NSOC
(Network Security Operation
Center), para monitorar o
ambiente operacional do CREARJ e os serviços de Computação
em Nuvem.
Contratação de empresa
especializa em instalação e
gestão dos Links de Dados e
adequação dos sites remotos
(inspetorias) com aplicação QoS
e adequação de ANS (Acordo de
Nível de Serviço).
Contratação de empresa
especializa em instalação e
gestão de serviço de correio
(Massivo e-Mail) com
segmentação de base de
usuários.
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Processo
Licitatório

Março•2018

Processo
Licitatório

Março•2018

Processo
Licitatório

Março•2018

Processo
Licitatório

Janeiro•2018

Processo
Licitatório

Novembro•2018

Processo
Licitatório

Agosto•2017

Processo
Licitatório

Fevereiro/2017

Processo
Licitatório

Janeiro/2017
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PD.2017.049

PD.2017.050

PD.2017.051

PD.2017.052

PD.2017.053

PD.2017.054

PD.2017.055

PD.2017.054

Criar Políticas de Uso de
Recursos e Normas de
Segurança de TI e o Termo de
Compromisso para o Uso de
Recursos de TI.
Criar portal e/ou aplicativo de
agendamento para atendimento
descentralizado.
Criar portal (Intranet) com Base
de Conhecimento de
Informações (POPs –
Procedimento Operacional
Padrão).
Criar solução de SLogin
(Certificação Digital – Certilion)
no portal corporativo do CREARJ para profissionais.
Criação e Implantação do
Comitê Permanente de TI com
objetivo é o de direcionar,
monitorar e avaliar as atividades
de TI do CREA-RJ.
Criação e Implantação do portal
de Ouvidoria na pagina do CreaRJ para pesquisa de
atendimento da Ouvidoria.
Contratação de empresa
especializada para instalação de
solução GlobalSign (SSO,
CustomerID e Trust) fornecendo
autenticação segura aos
usuários, controle de
autorização e acesso para
serviços online e aplicações
corporativas reduzindo
significativamente a
complexidade permissiva das
aplicações e fornecendo aos
usuários a capacidade de logon
único em todas as plataformas
do Crea-RJ.
Desenvolver e remodelar do
Sistema do Plenário de forma
que possua algoritmo que
permita combinações de voto,
permita substituição e
habilitação de efetivo / suplente,
tenha a possibilidade realizar
pesquisas de itens de votação,
com função auto-completar,
ordenação das sessões
extraordinária e ordinária,
declaração de voto, ordenação
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Equipe Própria
do Crea-RJ

Janeiro/2018

Equipe Própria
do Crea-RJ

Janeiro/2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Abril/2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Março/2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Outubro/2017

Equipe Própria
do Crea-RJ

Outubro/2017

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro/2018
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PD.2017.056

PD.2017.057

PD.2017.058

PD.2017.059

PD.2017.060

PD.2017.061

PD.2017.061

alfabética dos conselheiros para
as comissões. O Sistema deverá
possuir um painel gerencial
responsável e que comporte de
forma visual / legível o total de
100 conselheiros. Outra
funcionalidade para o sistema
será a possibilidade de leitura de
editores de texto por meio de
ocerização, com interfaces em
todos os sistemas do Crea-RJ,
desta forma possibilitando a
emissão de relatórios em
formato .XLS. O sistema deverá
obrigatoriamente possuir
interface gráfica mais amigável,
com estrutura web,
possibilidade de rastreabilidade
e confidencialidade de votos.
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em Application
Control Change Control
Administration.
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em VirusScan and
ePolicy Orchestrator
Administration.
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em Policy Auditor
Administration
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em Course 20347A:
Enabling and Managing Office
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em redes LAN e
WLAN
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em redes Cloud.
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em sistemas
Operacionais Windows Server
2016 e Linux
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Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018
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PD.2017.062

PD.2017.063

PD.2017.064

PD.2017.065

PD.2017.066

PD.2017.067

PD.2017.068

PD.2017.069

PD.2017.070

PD.2017.071

Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em sistemas
VMware / vSphere
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento de operação e
manutenção de equipamento de
NetCache NetApp
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento de operação e
manutenção de equipamento de
Firewall Fortinet
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em sistemas Oracle
Java
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em sistemas DBA
Oracle 12c
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em sistemas
AngularJS
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento em sistemas JBoss
Arquitetura e Administração
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento para
desenvolvimento na plataforma
Android
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento para
desenvolvimento na plataforma
iOS
Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento de Fundamento na
metodologia Cobit5.
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Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018
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PD.2017.072

PD.2017.074

PD.2017.076

Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento de Fundamento na
metodologia ITIL.

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Processo
Licitatório

Dezembro/2018

Equipe Própria
do Crea-RJ

Dezembro•2017

Contratação de empresa
especializada para realização de
treinamento de Fundamento na
metodologia SCRUM.
Desenhar plano de correção para
o código fonte do SICC (Sistema
de Informação Corporativo) no
que tange aos seguintes
módulos:
a) creacorp.cadastro= 40%
dos ajustes
b) creacorp.art = 30% dos
ajustes
c) creacorp.financeiro =
20% dos ajustes
d) creacorp.administrativo =
10% dos ajustes

9. Plano de Investimento e Custeio PDTI 2017●2018
O plano de investimento e custeio do PDTI 2017•2018 foi desenhado prevendo o
orçamento aprovando no exercício de 2016 e as necessidades de modernização
tecnológica mapeada no inventário de necessidades realizado neste PDTI.

Abaixo

apresentamos o plano de investimento desenhado.
Plano de Investimento e Custeio do PDTI 2017-2018
Item

PD.2017.001

PD.2017.002

PD.2017.003
PD.2017.004

Descrição da Necessidade
Aquisição de sistema de
armazenamento de dados
(Storage) com capacidade
para até 500 Tera bits para
o ambiente de GED.
Aquisição de 03 (Três)
Workstations Apple para
edição e tratamento de
vídeos e imagens necessário
na CMAC.
Aquisição de 03 (Três)
Workstations Intel para
atendimento das demandas
de fiscalização na operação
da ferramenta ArcGis.
Aquisição de 20 (Vinte)
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Cotação de
Mercado

Previsão
Orçamentária
2017

Previsão
Orçamentária
2018

R$ 750.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 41.528,94

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 30.704,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 73.347,00

Sem previsão

Revisão da
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PD.2017.005

PD.2017.006

PD.2017.007

PD.2017.008

PD.2017.010

Notebooks Intel para
atendimento das demandas
das gerencias GEOP, GEPI e
GEIE.
Aquisição de 01(Um)
impressora de PVC, 03
(Três) impressoras laser
departamental para atender
as demandas das áreas
SUCON e GEOP.
Aquisição de 01 (Um)
Scanner de mão para
atender as demandas da
SUCON e SUJUD
Aquisição de 03 (Três)
Projetores para atendimento
das demandas das gerencias
GEOP, GEPI e GEIE.
Aquisição de 02 (Dois)
Monitores de 17 polegadas,
36 (Tinta e Seis) Monitores
de 33 polegadas e 03 (Três)
Monitores / TV de 55
polegadas para atendimento
das demandas do Progredir
e das gerencias GEOP e
GEIE.
Aquisição de licenciamento
para aplicações operacionais
e de escritório. O inventario
de necessidades identificou
que gerencias GEOP, GEPI e
GEIE possuem as seguintes
carências: 04 (Quatro)
licenças do ArcGis Online e
Offiline; 76 (Setenta e Seis)
licenças de Adobe Acrobat
Pro DC, 06 (Seis) licenças
de Adobe Creative Cloud
Photography, 06 (Seis)
licenças de Adobe
Dreamweaver CC, 06 (Seis)
licenças de Adobe Illustrator
CC, 06 (Seis) licenças de
Adobe Photoshop CC, 06
(Seis) licenças de Adobe
Photoshop Lightroom, 06
(Seis) licenças de Adobe
FrameMaker 2015 release,
06 (Seis) licenças de Adobe
Photoshop Elements 15, 06
(Seis) licenças de Adobe
RoboHelp 2015 release, 06
(Seis) licenças de Adobe
Technical Communication
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orçamentária

Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)
Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 8.350,55

Sem previsão
orçamentária

R$ 1.456,00

Sem previsão
orçamentária

R$ 5.517,96

Sem previsão
orçamentária

R$ 88.553,90

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 608.553,90

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)
Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)
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Suite 2015 release, 10
(Dez) licenças Microsoft
PPM, 76 (Setenta e Seis)
licenças Microsoft Office
2016 integrado com 365
Business, 03 (Três) licenças
Microsoft Office 2016
integrado com 365 Business
para ambiente MacOS, 170
(Cento e Setenta) licenças
antivírus mobile, 600
(Seiscentos) licenças
antivírus para desktops,
170 (Cento e Setenta)
licenças para Soft.fone, 06
(Seis) licenças de JotForm

PD.2017.012

PD.2017.013

PD.2017.014

PD.2017.016

PD.2017.017

Aquisição de 04 (Quatro)
servidores corporativos para
o ambiente de Active
Directory, Sistema de Apoio
ao Colegiado, Autenticação
(IEEE 802.1x) da rede Wlan
(Wi-Fi Corporativo) e
Sistemas Integrados.
Aquisição de 01 (Um)
Appliance Firewall de borda
para adequação do
equipamento que
atualmente esta com status
de “end of life”
Aquisição de 01 (Um)
Appliance Cache para o
portal do CREA-RJ e
serviços do CreaOnline,
possibilitando a realização
do Cache de 100% de todo
o tráfego HTTP, HTTPS e
P2P.
Aquisição de 01 (Um) rack
48U nas dimensões de
600MM versus 1070MM para
novos ativos a serem
instalado no CREA-RJ.
Aquisição de Chips 4G para
acesso VPN para os agentes
de fiscalização.
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R$ 380.553,90

R$ 380.553,90
(Prodesu 2017)

Não se Aplica

R$ 190.988,90

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 260.799,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 2.826,77

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 988,00

R$ 988,00

Não se Aplica
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PD.2017.018

PD.2017.019

PD.2017.020

PD.2017.021

PD.2017.022

PD.2017.023

PD.2017.025

Aquisição de equipamentos
para o Sistema de Telefonia
IP (PABX-IP / CallManager)
para atender 600 ramais IP
e 50 atas para
implementação de solução
de CTI (Atendimento
Humanizado do TeleCREA
integrado com novo 0800).
Aquisição de 30 (Trinta)
headsets e 20 microfones
para headset para as PA’s
do TeleCREA.
Aquisição de 03 (Três)
pontos de rádio
comunicador de lapela e 04
(Quatro) páreas de rádio
comunicador para
atendimentos dos eventos
do CMAC.
Aquisição de antenas
Wireless do tipo acesso
Indoor e Outdoor AC para
instalação da rede Wlan
(Wi-Fi Corporativo).
Aquisição de 01 (Um)
Switch do tipo Backbone
com 32 portas Ethernet
100/1000 e 16 portas
Gigabit para UpLink e IOS
com funcionalidades que
permitam a instalação de
rede segmentada, protocolo
MPLS, Serviços de iP-VPN,
Identificação / Segregação
de Protocolo, NetFlow,
Análise de trafego e
TrustSec.
Desenvolvimento e
instalação do Sistema de
Apoio ao Colegiado
(Item PD.2016.004 –
Sistema da Gaco)
Desenvolvimento e
instalação do Sistema de
Gestão Judicial.
(Item PD.2016.017 –
Sistema de Gestão de
Processos Judiciais)

Coordenação de Tecnologia - CTEC

R$ 530.970,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 7.800,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 1.392,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 290.988,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 93.681,38

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 980.988,00

R$ 24.000,00

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 80.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)
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PD.2017.031

PD.2017.034

PD.2017.041

PD.2017.043

PD.2017.044

PD.2017.045

PD.2017.046

PD.2017.047

Desenvolvimento e
instalação do Sistema de
Gestão Administrativa e
Financeira (Antigo Implanta)
(Item PD.2016.0013 –
Reformulação do Sistema
Financeiro)
Desenvolvimento e
Instalação do Sistema
Estratégico de Fiscalização
Integrada do Crea-RJ
(SEFIC).
Contratação de empresa
especializada para realização
da Migração e atualização do
ambiente Java (De Java 5
para Java 8)
Contratação de empresa
especializada em serviço de
Computação em Nuvem,
composto por Infraestrutura
Computacional como
Serviço (IaaS), para
ambiente de Produção e os
sistemas descritos no plano
de continuidade do negócio.
Contratação de empresa
especializada em instalação
de serviços WLAN (Rede
Wireless) com realização de
Site Survey e configuração
de plataforma de
gerenciamento.
Contratação de empresa
especializada em instalação
dos equipamentos para o
Sistema de Telefonia IP
(PABX-IP / CallManager) e
solução de CTI (Atendimento
Humanizado do TeleCREA
integrado com novo 0800).
Contratação de empresa
especializada em serviços
NSOC (Network Security
Operation Center), para
monitorar o ambiente
operacional do Crea-RJ e os
serviços de Computação em
Nuvem.
Contratação de empresa
especializa em instalação e
gestão dos Links de Dados e
adequação dos sites remotos
(inspetorias) com aplicação
QoS e adequação de ANS

Coordenação de Tecnologia - CTEC

R$ 380.200,00 R$ 380.200,00

Não se Aplica

R$ 540.000,00 R$ 540.000,00

Não se Aplica

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 890.788,00 R$ 360.000,00

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 50.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 50.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 744.357,88

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 451.006,68

R$ 451.006,68

Não se Aplica

R$ 960.909,00
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(Acordo de Nível de Serviço).
Contratação de empresa
especializa em instalação e
gestão de serviço de correio
PD.2017.048
R$ 34.000,00
(Massivo e-Mail) com
segmentação de base de
usuários.
Contratação de empresa
especializada para instalação
de solução GlobalSign
(Single SignOn-SSO,
CustomerID e Trust)
fornecendo autenticação
segura aos usuários, controle
de autorização e acesso para
PD.2017.055 serviços online e aplicações
R$ 450.000,00
corporativas, reduzindo
significativamente a
complexidade permissiva das
aplicações e fornecendo aos
usuários a capacidade de
logon único em todas as
plataformas instaladas no
Crea-RJ
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento em
PD.2017.056
R$ 35.000,00
Application Control Change
Control Administration.
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.057 de treinamento em
VirusScan and ePolicy
Orchestrator Administration.
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.058 de treinamento em Policy
Auditor Administration
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento em Course
PD.2017.059
20347A: Enabling and
Managing Office
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.060
de treinamento em redes
LAN e WLAN
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.061 de treinamento em redes
Cloud.

Coordenação de Tecnologia - CTEC

R$ 34.000,00

Não se Aplica

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 55.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 15.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)
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Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento em sistemas
PD.2017.061
Operacionais Windows
Server 2016 e Linux
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.062 de treinamento em sistemas
VMware / vSphere
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de operação
PD.2017.063 e manutenção de
equipamento de NetCache
NetApp
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de operação
PD.2017.064 e manutenção de
equipamento de Firewall
Fortinet
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.065 de treinamento em sistemas
Oracle Java
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.066 de treinamento em sistemas
DBA Oracle 12c
Contratação de empresa
especializada para realização
PD.2017.067 de treinamento em sistemas
AngularJS
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento em sistemas
PD.2017.068
JBoss Arquitetura e
Administração
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento para
PD.2017.069
desenvolvimento na
plataforma Android
Contratação de empresa
PD.2017.070 especializada para realização
de treinamento para
Coordenação de Tecnologia - CTEC

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 20.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 35.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 15.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 15.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
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desenvolvimento na
plataforma iOS
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de
PD.2017.071
Fundamento na metodologia
Cobit5.
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de
PD.2017.072
Fundamento na metodologia
ITIL.
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de
PD.2017.074
Fundamento na metodologia
SCRUM.
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de
PD.2017.075
Fundamento da ferramenta
MS PROJECT 2016.
Contratação de empresa
especializada para realização
de treinamento de operação
PD.2017.064 e manutenção de
equipamento de Firewall
Fortinet

9.1.

(Junho 2018)

R$ 9.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 9.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 9.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 9.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

R$ 9.000,00

Sem previsão
orçamentária

Revisão da
Previsão
Orçamentária
(Junho 2018)

Projeção de Custos e Investimento na realização do PDTI 2017-2018
O arquivo em anexo, denominado, Projeção de Custos e Investimentos
apresenta o cenário que prevê a necessidade da aprovação dos investimentos
do PDTI 2017•2018. O Crea-RJ atravessará um período investimentos (05
Meses) onde o teto de custos será de R$ 1.980.910,00 (Um milhão e
Novecentos e Oitenta Mil e Novecentos e dez). Após Out/2017 os custos
iniciarão um processo de queda, chegando em Fev/2018 com 2PP (Pontos
Percentuais) abaixo do teto aprovando no orçamento de 2016. O retorno do
investimento realizado será atingido em Mar/2018.
9.1.1. Detalhamento dos Custos

PDTI - Anexo II PDTI - Anexo III PDTI - Anexo IV Projeção de Custos e Investimento.pptx
Orçamento 2016-2017.xls
Orçamento Projetado 2017-2018.xls

Coordenação de Tecnologia - CTEC

69

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

10. Gestão de Riscos
A metodologia de gerenciamento de riscos utilizado no PDTI 2017•2018 seguem o
padrão recomendado pela ISO 31.000, que consiste em realizar o processo de
planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos humanos e materiais, no sentido
de minimizar ou aproveitar os riscos e incertezas sobre a execução dos itens
mapeados neste PDTI. Abaixo apresentamos o mapa de riscos:
PROBABILIDADE
Sem Impacto

Leve

Médio

Grave

Gravíssimo

IMPACTO

Quase
Certo

02

Alta

03

Médio
Baixo

01

04

01

01

01

Raro
10.1. Natureza dos Riscos de TI associado ao negócio do Crea-RJ
A classificação da natureza dos riscos de TI para o PDTI 2017-2018, permite
sua agregação de uma forma organizada e de acordo com a sua natureza,
desta forma, possibilitando identificar as ações que podem impactar a
transformação tecnológica do Crea-RJ. Para este PDTI, os riscos foram
classificados como: Estratégicos, Operacionais, Financeiros (mercado, crédito
e liquidez), Tecnológicos e Conformidade Legal.
10.1.1. Riscos Estratégicos
Os riscos estratégicos estão associados à tomada de decisão
da alta administração e podem gerar perda substancial no
valor econômico da organização. O risco decorrente a este
item no PDTI está relacionado aos produtos e serviços com
obsolescência

em

função

de

desenvolvimento

de

novas

tecnologias/produtos.

10.1.2. Riscos Operacionais
Os riscos operacionais estão associados à possibilidade de
ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas)
resultantes

de

falhas,

deficiências

ou

inadequação

de

processos internos, pessoas e sistemas.
Coordenação de Tecnologia - CTEC
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10.1.3. Riscos Tecnológicos
O risco tecnológico representados neste PDTI está relacionado
a falhas ou obsolescência de equipamentos / Sistemas.

10.1.4. Riscos Financeiros (mercado, crédito e liquidez)
Os riscos financeiros são aqueles associados à exposição das
operações financeiras do Crea-RJ. O risco de inexistência
parcial ou total de liquidez para efetivação das aquisições dos
produtos

e/ou

serviços

tecnológicos

necessários

para

a

realização do processo de transformação tecnológica impedem
ações conclusivas de transformação tecnológicas.

10.1.5. Conformidade Legal
O risco de conformidade legal para este PDTI está relacionado
à falta de habilidade ou disciplina para cumprir com a
legislação e/ou regulamentação aplicáveis ao Crea-RJ, por
meio de sistemas informatizados.
10.2. Detalhamento dos riscos e pontos críticos para execução do PDTI
O detalhamento dos riscos apresentados abaixo esta relacionado ao mapa de
impacto versus probabilidade descrito no item 10 de acordo com a relevância
de impacto versus probabilidade.
Detalhamento dos riscos e pontos críticos para execução do PDTI 2017-2018
Item / Descrição da
Necessidade

Descrição do Risco

Impacto

PD.2017.001
Aquisição de sistema de
armazenamento de
dados (Storage) com
capacidade para até
500 Tera bits para o
ambiente de GED

Impossibilidade de
realização da
digitalização dos
documentos legados
e/ou novos do
ambiente e-Processo,
somado a não
conformidade junto as
regras estabelecidas
pelo CONARC, devido a
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.001

Quase
Certo

Possível Solução ou
plano de mitigação

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)

Coordenação de Tecnologia - CTEC

Probabilidade Natureza do Risco

Gravíssimo

•
•

Financeiro
Conformidade
Legal

71

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

do Risco

b) Desenhar plano de ação vazando instalar mecanismos de
compressão de imagens, a fim de reduzir a capacidade física da
Storage.
c) Identificar soluções de mercado que possibilitem a custódia dos
dados digitalizados em ambiente de Cloud Privado.

PD.2017.002
Aquisição de 03 (Três)
Workstations Apple
para edição e
tratamento de vídeos e
imagens necessário na
CMAC.

Impossibilidade de
realização das
atividades edição e
tratamento de vídeos
de forma ágil e
eficiente, impactando o
processo operacional
do CMAC, divido a
incompatibilidade entre
as plataformas Intel e
Apple. Somados ao
fato da inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.002

Alto

Médio

•
•

Operacionais
Financeiro

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

b) Identificar soluções de mercado (Ambiente Livre) que possibilitem a
integração entre as plataformas Intel e Apple.
c) Identificar e instalar aplicações Trial que possam ser utilizadas.

PD.2017.003
Aquisição de 03 (Três)
Workstations Intel para
atendimento das
demandas de
fiscalização na operação
da ferramenta ArcGis.

Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

Impossibilidade de
inclusão de novos
mapas de forma ágil e
eficiente, impactando o
processo operacional,
divido ao baixo
desempenho das
• Financeiro
Alto
Grave
estações de trabalho
• Operacionais
utilizado pela equipe
da GEOP. Somados ao
fato da inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.003
a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
b) Realizar re-análise de desempenho do hardware instalado visando
avaliar a possibilidade de upgrade dos componentes mais degradados.
c) Avaliar a possibilidade de execução da aplicação em ambiente virtual.
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PD.2017.004
Aquisição de 20 (Vinte)
Notebooks Intel para
atendimento das
demandas das
gerencias GEOP, GEPI e
GEIE.

Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

PD.2017.005
Aquisição de 01(Um)
impressora de PVC, 03
(Três) impressoras
laser departamental
para atender as
demandas das áreas
SUCON e GEOP.

Impossibilidade de
realizar atividades do
processo operacional
das gerencias GEOP,
GEPI e GEIE, devido à
restrição de
mobilidade, desta
• Financeiro
forma impactando o
Baixo
Médio
• Operacionais
engajamento dos
colaboradores.
Somados ao fato da
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.004
a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
b) Desenhar políticas que possibilitem a solução de BYOD (Bring Your
Own Device), desta forma, promovendo o advento da mobilidade
dentro do Crea-RJ.

Impossibilidade de
realizar a impressão
das carteiras do
programa Progredir e
documentos de acesso
restrito ou confidencial
gerado para SUCON.
Somados ao fato da
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.005

Médio

Leve

•
•
•

Financeiro
Operacionais
Estratégicos

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
b) Desenhar estratégia de redistribuição das impressoras corporativas
pelos andares da sede com tecnologia de autenticação por usuário,
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

desta forma atendendo a necessidade de confidencialidade dos
documentos.
c) Avaliar a possibilidade de utilização local da impressora responsável
pela emissão de carteiras profissionais, desta formar minimizando
os custos de aquisição.
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PD.2017.010
Aquisição de
licenciamento para
aplicações operacionais
e de escritório. O
inventario de
necessidades identificou
que gerências GEOP,
GEPI e GEIE possuem
as seguintes carências:
04 (Quatro) licenças do
ArcGis Online e Offiline;
76 (Setenta e Seis)
licenças de Adobe
Acrobat Pro DC, 06
(Seis) licenças de
Adobe Creative Cloud
Photography, 06 (Seis)
licenças de Adobe
Dreamweaver CC, 06
(Seis) licenças de
Adobe Illustrator CC, 06
(Seis) licenças de
Adobe Photoshop CC,
06 (Seis) licenças de
Adobe Photoshop
Lightroom, 06 (Seis)
licenças de Adobe
FrameMaker 2015
release, 06 (Seis)
licenças de Adobe
Photoshop Elements 15,
06 (Seis) licenças de
Adobe RoboHelp 2015
release, 06 (Seis)
licenças de Adobe
Technical
Communication Suite
2015 release, 10 (Dez)
licenças Microsoft PPM,
76 (Setenta e Seis)
licenças Microsoft Office
2016 integrado com
365 Business, 03 (Três)
licenças Microsoft Office
2016 integrado com
365 Business para
ambiente MacOS, 170
(Cento e Setenta)
licenças antivírus
mobile, 600
(Seiscentos) licenças
antivírus para desktops,
170 (Cento e Setenta)
licenças para Soft.fone,

Impossibilidade de
realizar ações
operacionais devido à
inexistência do
software apropriados
para cada ação.
Possibilidade de ações
judiciais dos
fabricantes dos
softwares por uso
indevido da licença
adquirida
parcialmente.
Incompatibilidade
tecnológica com os
recursos
computacionais
instalados no Crea-RJ
devido a utilização de
softwares Trial.
Inexistência de
licenciamento para
antivírus/malware
coloca em risco o
parque tecnológico
Crea-RJ, não
permitindo a
atualização de versão/
vacinas, controle de
ameaças, mau uso
dos recursos, além de
não obtermos o
suporte do fabricante
para solucionar
ataques massivos na
rede.
Somados ao fato da
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.010
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06 (Seis) licenças de
JotForm
a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

PD.2017.012
Aquisição de 04
(Quatro) servidores
corporativos para o
ambiente de Active
Directory, Sistema de
Apoio ao Colegiado,
Autenticação (IEEE
802.1x) da rede Wlan
(Wi-Fi Corporativo) e
Sistemas Integrados.

b) Desenhar plano de ação para controle de licenciamento e instalar /
disponibilizar portal de provisionamento de serviço.

Impossibilidade de
realizar a
rastreabilidade do
ambiente devido a
inexistência de
equipamento
responsável pela
autenticação do
usuário de recursos
computacionais no
• Financeiro
Alto
Grave
ambiente corporativo
• Tecnológicos
(Active Directory,
Sistema de Apoio ao
Colegiado, e Sistemas
Integrados). Somados
ao fato da inexistência
de previsão
orçamentária para
aquisição do item
PD.2017.012
a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
b) Realizar análise de desempenho do hardware para habilitar em
caráter temporário o serviço de syslog para os servidores que
atendem ao ambiente de Active Directory, Sistema de Apoio ao
Colegiado e Sistemas Integrados até que seja concluída a aquisição

Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

dos equipamentos.
c) Desenhar processo de análise do tráfego (On-Time) da rede WLAN,
a fim de identificar discrepâncias no processo de navegação dos
usuários não autenticado.
d) Habilitar no blacklist do Proxy corporativo links não recomendados
para navegação.
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PD.2017.013
Aquisição de 01 (Um)
Appliance Firewall de
borda para adequação
do equipamento que
atualmente esta com
status de “end of life”

Existência de ataques
Cibernéticos que
identifique as falhas e
vulnerabilidades de
segurança nos
sistemas e servidores.
Somados ao fato da
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.013

Alto

Grave

•
•

Financeiro
Tecnológicos

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
b) Realizar processo de Hardening nos servidores que compõem a
solução de internet do Crea-RJ.
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

c) Avaliar soluções de mercado que possam agregar valor com menor
custo benefício possível, sem negligenciar as regras estabelecidas
na NBR ISO/IEC 27001.
d) Realizar avaliação das soluções de NSOC (Network Security
Operations Center) para o ambiente Crea-RJ.

PD.2017.014
Aquisição de 01 (Um)
Appliance Cache para o
portal do CREA-RJ e
serviços do CreaOnline,
possibilitando a
realização do Cache de
100% de todo o tráfego
HTTP, HTTPS e P2P.

Indisponibilidade dos
serviços Online do
Crea-RJ devido a
sobrecarga de acessos
de conexões (MaxCom)
ao portal corporativo,
desta forma,
impedindo e/ou
limitando a prestação
de serviços digitais
oferecido pelo Crea.
Somados ao fato da
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.014

Alto

Grave

•
•
•

Financeiro
Tecnológicos
Estratégico

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

b) Desenhar processo de gerenciamento das conexões simultâneas e
audiência do portal.
c) Realizar avaliação de mercado a fim de identificar que possam
agregar valor com menor custo benefício possível.
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PD.2017.018
Aquisição de
equipamentos para o
Sistema de Telefonia IP
(PABX-IP /
CallManager) para
atender 600 ramais IP e
50 atas para
implementação de
solução de CTI
(Atendimento
Humanizado do
TeleCREA integrado
com novo 0800).

Volume de chamadas
não atendida devido a
indisponibilidade de
plataforma que suporte
as requisições do
TeleCrea. Somados ao
fato da inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.018

Médio

Médio

•
•
•

Financeiro
Tecnológicos
Estratégico

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

b) Desenhar processo que comporte o transbordo das ligações no
atendimento telefônico do Crea-RJ.
c) Realizar avaliação de mercado a fim de identificar que possam
agregar valor com menor custo benefício possível.

PD.2017.022
Aquisição de 01 (Um)
Switch do tipo
Backbone com 32
portas Ethernet
100/1000 e 16 portas
Gigabit para UpLink e
IOS com
funcionalidades que
permitam a instalação
de rede segmentada,
protocolo MPLS,
Serviços de iP-VPN,
Identificação /
Segregação de
Protocolo, NetFlow,
Análise de tráfego e
TrustSec.

Degradação da rede
LAN e limitação de
portas para uplink
entre os ativos e
servidores.
Indisponibilidade de
análise de tráfego de
rede e soluções de
segurança por
perímetro, impactando
os serviços prestados
com micro
paralisações. Somados
ao fato da inexistência
de previsão
orçamentária para
aquisição do item
PD.2017.022

Médio

Grave

•
•
•

Financeiro
Tecnológicos
Estratégico

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
b) Realizar avaliação de mercado a fim de identificar que possam
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

agregar valor com menor custo benefício possível.
c) Instalar ferramenta de monitoração de rede que possibilite
identificar anomalias na rede LAN da sede.
d) Desenhar plano de ação para correção dos pontos identificados no
item C.
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PD.2017.041
Contratação de
empresa especializada
para realização da
Migração e atualização
do ambiente Java (De
Java 5 para Java 8)

Indisponibilidade
parcial e/ou total dos
sistemas corporativos
que utilizam tecnologia
Java.
Indisponibilidade
parcial e/ou total dos
sistemas Online
disponibilizados pelo
Crea-RJ. Somados ao
fato da inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.041

Alto

Grave

•
•
•

Financeiro
Tecnológicos
Estratégico

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

b) Realizar avaliação de mercado a fim de identificar empresa que
possa agregar valor com menor custo benefício e impacto possível.
c) Desenhar plano de migração para sistemas corporativos visando
instalar nova tecnologia em modelo de camadas ou ondas.

PD.2017.043
Contratação de
empresa especializada
em serviço de
Computação em
Nuvem, composto por
Infraestrutura
Computacional como
Serviço (IaaS), para
ambiente de Produção e
os sistemas descritos
no plano de
continuidade do
negócio.

Indisponibilidade
parcial e/ou total dos
sistemas corporativos
que utilizados no CreaRJ.
Indisponibilidade
parcial e/ou total dos
sistemas Online
disponibilizados pelo
Crea-rj.
Somados ao fato da
inexistência parcial de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.043

Alto

Grave

•
•
•

Financeiro
Tecnológicos
Estratégico

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

b) Realizar avaliação de mercado a fim de identificar empresa que
possa agregar valor com menor custo benefício e impacto possível.
c) Desenhar plano de migração para sistemas corporativos visando
instalar modelo de Computação em Nuvem (IaaS).
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PD.2017.006
Aquisição de 01 (Um)
Scanner de mão para
atender as demandas
da SUCON e SUJUD.

Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

PD.2017.076
Realização de plano
para correção do código
fonte do SICC (Sistema
de Informação
Corporativo) no que
tange aos seguintes
módulos:
a) creacorp.cadastr
o= 40% dos
ajustes
b) creacorp.art =
30% dos ajustes
c) creacorp.financei
ro = 20% dos
ajustes
d) creacorp.adminis
trativo = 10%
dos ajustes

Impossibilidade de
realizar digitalização os
documentos do CreaRJ em audiências
judiciais externas.
Somados ao fato da
inexistência de
previsão orçamentária
para aquisição do item
PD.2017.006

Baixo

Sem
Impacto

•
•

Financeiro
Operacionais

a) Realizar a revisão orçamentária da CTEC (Junho/2017)

Indisponibilidade parcial
ou total do SICC
(Sistema de Informação
Corporativo) para os
Quase
itens:
Certo
creacorp.cadastro,
creacorp.art,
creacorp.financeiro e
creacorp.administrativo

Gravíssimo

•
•

Financeiro
Tecnológico

a) Desenhar e realizar plano de ação visando instalar mecanismos de
corretivos e customizados das 300 (Aproximadamente) linhas do
código fonte do SICC (Sistema de Informação Corporativo).
b) Aplicar regra de priorização dos módulos mais impactantes ao
Possível Solução ou
plano de mitigação
do Risco

negocio do Crea-RJ para a revisão e correção do código fonte.
c) Criar política e aplicar padrões de versionamento do código fonte do
SICC (Sistema de Informação Corporativo).
d) Realizar desenho de fluxo dados para o ambiente do SICC (Sistema
de Informação Corporativo) no padrão BPMN.
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10.3. Áreas de Risco do Crea-RJ em relação as boas praticas do mercado.
A avaliação de riscos e controle de tecnologia da informação esta apoiada em
bases mundialmente reconhecidas (COSO, ITIL, Cobit, ABNT NBR ISO
31000:2009

e

ABNT

NBR

ISO/IEC

27001)

e

foram

utilizadas

como

“benchmarking” (Processo de avaliação comparativa em relação as boas
práticas de mercado.) para realização do processo de priorização dos itens
identificados no mapa de risco.
Áreas de Risco e Controle em relação à Natureza dos Riscos do Crea-RJ

Figura 10 – Gráfico da Área de Risco e Controle.

O gráfico acima (Área de risco e controle) traduz o enforque do PDTI 20172018 em áreas chaves que necessitam de melhorias imediatas. A linha em
vermelho no gráfico, informa a posição do Crea-RJ em relação as boas
práticas de mercado. A pontuação avaliativa é definida de 0 (Zero) até 120
(Cento e Vinte) por cento, sendo assim o item que encontra-se próximo do
eixo central do gráfico, deverá ser priorizado nas ações corretivas e de
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projetos estratégicos. Os pontos que apresentam maior fragilidade estão
relacionados à:
a)

Continuidade dos Sistemas de Negócios

b)

Riscos Tecnológicos (Relacionado às falhas ou obsolescência de
equipamentos de Infraestrutura e/ou Segurança da Informação)

c)

Riscos Operacionais (Administração de TI)

10.4. Aspectos conclusivos do detalhamento dos riscos, áreas de risco e
pontos críticos para execução do PDTI
Os riscos que foram identificados no Mapa de Risco e classificados como
Grave ou Gravíssimo (Impacto versus Probabilidade) e no gráfico de Área de
Risco, possuem prioridade nas ações definidas no plano de mitigação do
Risco, pois afetam diretamente o Plano Estratégico, o controle Financeiro e o
desenvolvimento Tecnológico do Crea-RJ. Segue abaixo os itens por ordem de
priorização.
a)

PD.2017.001

e) PD.2017.010

b)

PD.2017.012

f)

c)

PD.2017.043

g) PD.2017.014

d)

PD.2017.076

h) PD.2017.041

PD.2017.013

11. Considerações Finais do PDTI 2017●2018
A Coordenação de Tecnologia, focada no fortalecimento da governança de TI, busca,
por meio do seu PDTI, expressar a importância do papel do planejamento como
ferramenta essencial para o estabelecimento do processo de TI no âmbito do CreaRJ, em consonância com as determinações legais, liquidez financeira e com o
conjunto de políticas elaboradas pela alta administração.
O PDTI referencia a necessidade do período de investimento, que será de (05
Meses), onde o teto orçamentário será: R$ 1.980.910,00 (Um milhão e Novecentos e
Oitenta Mil e Novecentos e dez) que atenderá a execução dos itens mencionados no
tópico 10.4.
O desafio dessa estratégia e do planejamento de execução de ações é reforçar a
sustentação operacional, firmando o propósito da transformação tecnológica e
posicionar as diretrizes apresentada neste documento, como principal engrenagem
ao fator de evolução continua do Crea-RJ.

Coordenação de Tecnologia - CTEC

81

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

12. Referências Bibliográficas
•

Plano Anual de trabalho do Confea 2015/2016

•

Instrução Normativa nº4 de 12/11/2010

da Secretaria de Logística e

Tecnologia da Informação do Governo Federal (SLTI)
•

Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI 2013/2015

•

Acórdão TCU 786/2006

•

Acórdão TCU 1.603/2008

•

Acórdão TCU 1.558/2003

•

ABNT NBR ISO 31000:2009 - Gestão de Risco

•

ABNT NBR ISO/IEC 27001 - Gestão de Segurança da Informação

•

COBIT - Control Objectives for Information and related Technology

•

ITIL - Information Technology Infrastructure Library

•

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

•

Guia de Elaboração de PDTI do SISP / Ministério do planejamento, Orçamento e
Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – MP/SLTI, 2012.

•

Modelo para Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – MPOG.

13. Anexos
•

Anexo 1 – Inventário de Necessidades

•

Anexo 2 – Projeção de Custos e Investimento

•

Anexo 3 – Orçamento 2016-2017

•

Anexo 4 – Orçamento Projetado 2017-2018

•

Anexo 5 – Visão Executiva

Coordenação de Tecnologia - CTEC

82

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
ANOTAÇÕES
LEITOR
DA INFORMAÇÃODO
2017
● 2018

Coordenação de Tecnologia - CTEC

83

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

Anexos

Coordenação de Tecnologia - CTEC

84

PDTI – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO 2017 ● 2018

Coordenação de Tecnologia - CTEC

85

