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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas 
atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam 
atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, 
à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transpa-
rência da gestão no âmbito da Administração Pública Federal.

Avaliação da Gestão de Gastos 
com custeio do Governo Federal

 A CGU tem como missão, conforme consta em seu Planejamento Estratégico 2016-
2019, “Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a prevenção e o 
combate à corrupção, com participação social, por meio da avaliação e controle das políticas 
públicas e da qualidade do gasto.”. Para cumprir com sua missão, a CGU busca “Contribuir 
para a entrega de políticas públicas eficazes e de qualidade ao cidadão” e “Fomentar a inovação 
e a redução da burocracia na gestão pública.”.

Nesse contexto, e em atendimento ao disposto no Art. 74 da Constituição Federal, a CGU rea-
liza ações de controle com o objetivo de comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto 
à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades 
da Administração Federal. Em outras palavras, a CGU realiza ações de controle com o fito de 
avaliar a correta aplicação dos recursos públicos.

A escolha da área que envolve o custeio da máquina pública do Governo Federal a ser avaliada 
se dá por um processo de hierarquização dos custos necessários para o andamento eficaz e 
eficiente dos serviços públicos. Utilizam-se, para esse fim, os critérios de relevância, materiali-
dade e criticidade.

Os resultados das ações de controle são consignados em relatórios específicos, que são en-
caminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das medidas nele 
recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.
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Sumário Executivo

O que avaliamos?

 O advento da Política de Governança Digital (PGD) trouxe como princípio a priorização 
de serviços públicos disponibilizados em plataforma digital, a fim de se obter a simplificação e 
a agilização na prestação dos serviços, além de otimizar os recursos e atender às necessidades 
dos cidadãos. E com o intuito de fomentar a transformação digital, a Estratégia de Governança 
Digital (EGD) estabeleceu o objetivo estratégico de expandir e disponibilizar serviços digitais.

Em vista disso, da relevância e da criticidade inerentes ao tema de transformação digital, ava-
liou-se a Governança e a Gestão de Serviços Públicos Digitais (SPD) em cinco órgãos, quais se-
jam Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério 
da Saúde (MS), Ministério do Trabalho (MTb) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB). 

A avaliação sobre a Governança dos Serviços Públicos Digitais teve como escopo o processo 
de Avaliar-Dirigir-Monitorar e o arranjo de governança corporativa de tecnologia da informa-
ção e comunicação (TIC) de cada um dos órgãos selecionados, restringindo-se ao contexto 
do provimento de Serviços Públicos Digitais, sob as dimensões de alinhamento estratégico, 
de envolvimento da alta administração, de priorização de recursos e de monitoramento dos 
planos de TIC.

Por sua vez, a avaliação sobre a Gestão dos Serviços Públicos Digitais teve como escopo o ciclo 
PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) dos processos de gestão dos serviços públicos selecionados 
em cada órgão, com ênfase nas dimensões de Planejamento, de Foco no Cidadão e de Monito-
ramento da prestação dos SPD.

Por fim, este presente trabalho de consolidação buscou avaliar o estágio de implementação 
do Governo Digital, no que concerne especificamente à gestão dos Serviços Públicos Digitais, 
apresentando uma visão geral das necessidades e oportunidades de melhorias que poderão ser 
adotadas pelos órgãos e, notadamente, pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (SETIC/MPDG).

O que constatamos?

 Do ponto de vista da Governança de SPD, a partir das deficiências identificadas nas 
dimensões de alinhamento, envolvimento da alta administração, priorização e monitoramento, 
concluiu-se, com razoável segurança, que as estruturas e o arranjo de governança de TI volta-
das para os Serviços Públicos Digitais, bem como o produto de seus processos internos, não 
refletem de maneira concreta a tríade avaliar-dirigir-monitorar, objetivando a otimização de 
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riscos e recursos e a realização de benefícios, aumentando o risco de efeitos negativos. De uma 
maneira geral, verifica-se que o comitê gestor de TI e os instrumentos de planejamento estra-
tégico e tático-operacional da TI (PETI/PDTI) não são efetivos e não assumem o seu caráter 
estratégico dentro da organização.

Já na avaliação sobre a Gestão de SPD, constatou-se que as deficiências verificadas quanto 
à efetividade dos instrumentos de governança corporativa de TIC e seu desalinhamento em 
relação à Política de Governança Digital do Governo Federal trouxeram como consequência 
a inexistência de ações sistemáticas e estruturadas (planejadas e monitoradas) com vistas ao 
atendimento de iniciativas macro estratégicas e que visem garantir o atingimento de objetivos 
e metas. 

Há ainda um distanciamento entre as normas e boas práticas aplicáveis à gestão de serviços di-
gitais frente a realidade encontrada nos órgãos visitados, sendo constatada também fragilidades 
nos principais mecanismos adotados no relacionamento com os usuários dos serviços (Carta 
de Serviços, Portal de Serviços do Governo Federal, ausência de clareza quanto aos padrões 
de qualidade e falta de pesquisas de satisfação) e que são relevantes no contexto da Plataforma 
de Cidadania Digital.

Quanto ao estágio de implementação do Governo Digital, a partir do cenário de governança 
e gestão de SPD encontrado, conclui-se que a falta de previsão explícita nos instrumentos de 
planejamento, em nível estratégico e tático-operacional, de objetivos, de indicadores, de metas 
e de ações voltadas para o provimento de SPD, assim como a falta de efetividade do arranjo de 
governança corporativa de TIC, comprometem, de maneira significativa, o alcance do objetivo 
estratégico da EGD de expandir e inovar a prestação de serviços digitais. 

O que recomendamos?

 Recomendou-se à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) que 
desenvolvesse um Painel de monitoramento da Estratégia de Governança Digital (EGD), em 
plataforma Web, visando ampliar a transparência e estimular os órgãos a cumprir com as me-
tas dispostas. E ainda, que alinhasse a EGD frente às últimas modificações introduzidas pela 
Plataforma de Cidadania Digital (Decreto nº 8.936/2016) e pelo Decreto nº 9.094/2017, que 
reforçou aspectos do Decreto Cidadão. Foi recomendado também que a SETIC incluísse nas 
pactuações junto aos órgãos do SISP para cessão de Analistas de Tecnologia da Informação 
(ATI) metas e atividades com potencial de sanar as impropriedades e fragilidades apontadas, 
promovendo, em adição, a redistribuição desses ATI e das gratificações SISP adotando critérios 
de oferta e procura por serviços públicos. 

De maneira complementar, foi recomendado que a SETIC ampliasse as ações de divulgação e 
capacitação de aspectos e conceitos relacionados à digitalização de serviços, dos guias e fer-
ramentas do Kit de Transformação de Serviços Públicos e dos casos de sucesso de oferta de 
serviços digitais.
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1. Introdução

1.1 Contextualização da EGD e dos Serviços Públicos 
Digitais

 Por meio do Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016, foi instituída a Política de 
Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional, que tem a finalidade principal de gerar benefícios para a socie-
dade mediante o uso da informação e dos recursos de TIC na prestação de serviços públicos, 
estimulando a participação da sociedade neste processo, incluindo principalmente o monitora-
mento e avaliação de Políticas Públicas e a oferta de Serviços Públicos Digitais (SPD).

A Política de Governança Digital pode ser considerada um marco para a Administração Pública 
Federal, uma vez que, além de concentrar em um só instrumento princípios amplamente disse-
minados no contexto das agências governamentais (tais como abertura, transparência, seguran-
ça, privacidade, participação e controle social), também introduz um novo paradigma de gestão 
por meio da propagação de princípios comuns ao mercado privado, como o de inovação, e pela 
adoção do conceito de Governo como plataforma, que envolve a ideia de funcionamento dos 
órgãos públicos como um só ente.

Essa política também adota como princípio a priorização de serviços públicos disponibilizados 
em plataforma digital, e ainda conceitos alinhados à ideia de eficiência, tais como simplicidade, 
compartilhamento de recursos e foco nas necessidades da sociedade. A Política de Governança 
Digital preconiza assim uma mudança na forma como o Estado se relaciona com a sociedade, 
exigindo cada vez mais que os órgãos funcionem de maneira integrada, por meio do redese-
nho de processos existentes a fim de dotá-los de transversalidade na medida necessária, e da 
disponibilidade de dados abertos, permitindo que a tomada de decisão seja orientada e dirigida 
pela informação necessária. 

Desde 2009, com a publicação do Decreto 6.932 (Decreto Cidadão), passando pelo Decreto 
8.414/2015 (Programa Bem Mais Simples Brasil) e, mais recentemente, o Decreto 8.936/2016 
(Plataforma de Cidadania Digital), a Portaria SETIC/MPDG nº 19/2017 (Implantação da Go-
vernança de TIC nos órgãos do SISP) e a Lei 13.460/2017 (Participação, proteção e defesa dos 
direitos dos usuários dos serviços públicos), o Estado brasileiro busca a simplificação e agiliza-
ção dos serviços públicos por meio da aplicação de soluções tecnológicas que visem a otimizar 
processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e que propiciem melhores condições 
para o compartilhamento das informações (Art. 1º, VI, Dec. 6.932/2009). 
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Dando continuidade aos decretos presidenciais, o Decreto de 7 de março de 2017, expedido 
pela Casa Civil da Presidência República, que cria o Conselho Nacional de Desburocratização, 
veio reforçar a relevância do tema, demandando aos Ministérios a elaboração de propostas 
para desburocratização visando, dentre outras finalidades, a melhoria da prestação de serviços 
públicos às empresas, aos cidadãos e à sociedade civil, convergindo com os princípios da Polí-
tica de Governança Digital. 

Para materializar o disposto na legislação, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-
tão (MPDG), por meio da Portaria nº 68, de 7 de março de 2016, publicou a EGD, que é um 
instrumento de nível estratégico (macro), para o período 2016-2019, mesmo período do PPA 
vigente, que visa fomentar a transformação do Governo Eletrônico em Governo Digital, 
buscando igualar o Brasil a países como o Uruguai e o Reino Unido, que se encontram na dianteira 
desta tendência mundial1. Semelhante aos instrumentos adotados por outros países, a EGD, além 
de reproduzir os princípios desta nova política, também define os objetivos estratégicos, os indica-
dores, as metas e iniciativas, objetivando orientar e nortear os órgãos do Sistema de Administração 
de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) no contexto desta transformação. 

A EGD 2016-2019, dentro do eixo Prestação de Serviços, além de definir Serviços Públicos Di-
gitais (SPD) como um “conjunto de ações do Estado que envolvem interação em meios digitais 
com a sociedade para atendimento direto às suas necessidades, visando o alcance de direitos 
ou possibilitando o cumprimento de um dever”, prevê objetivos estratégicos que convergem 
para a importância da expansão e disponibilização dos SPD e sua relevância dentro do con-
texto do Governo Digital, sendo esse o foco da presente avaliação. 

No papel de coordenador deste processo de transformação, o MPDG enfatiza que o sucesso 
para a implantação deste novo paradigma de gestão dependerá inicialmente do alinhamento 
dos instrumentos de governança corporativa dos órgãos junto à EGD 2016-2019 e seus obje-
tivos estratégicos. Em termos práticos, considerando o escopo da avaliação proposta, significa 
dizer que as estruturas e o arranjo de governança e gestão de TIC dos órgãos do SISP deverão 
observar os princípios e diretrizes da Política de Governança Digital e prever objetivos, indica-
dores, metas, iniciativas e ações voltadas para o provimento de Serviços Públicos Digitais em 
observância às iniciativas e metas estabelecidas na EGD. 

Dentro deste contexto, esta avaliação visa basicamente oferecer um diagnóstico (análise orga-
nizacional) sobre os pontos fortes e fracos das práticas de Governança Corporativa de TIC dos 
órgãos do SISP, voltadas para a avaliação, direção e monitoramento da Gestão dos SPD, por 
parte da Alta Administração e demais dirigentes. Ao final, com base em auditorias realizadas 
em uma amostra de órgãos do SISP, provedores de serviços relevantes, será possível apontar os 
problemas, gargalos, as fragilidades e dificuldades encontradas, e as boas práticas adotadas nos 
processos de trabalho que envolvem a sustentação dos SPD, e assim, recomendar melhorias 
oportunas e estruturantes aos órgãos central e integrantes do SISP. 

1  O Reino Unido lidera o ranking da UN E-Government Survey 2016, enquanto o Uruguai lidera o mesmo 
ranking entre os países da América do Sul. Fonte: https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center.
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No âmbito da Política de Governança Digital (Governo Digital), a avaliação proposta, por meio 
da apresentação de um panorama geral sobre as ações concretas de digitalização de serviços 
públicos e ampliação da oferta de SPD, poderá contribuir por meio da identificação de lacunas 
na estrutura de governança e gestão da sobredita Política, bem como das necessidades de me-
lhorias nos normativos e orientações voltadas à padronização dos SPD, com vistas à eventual 
correção dos rumos tomados na condução das estratégias adotadas pelo Governo Federal. 

A despeito de a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC/MPDG) e do 
Departamento de Modernização da Gestão Pública figurarem como destinatários principais 
deste Relatório, os resultados apresentados podem ser úteis e relevantes a outras partes inte-
ressadas com o tema, incluindo os demais poderes da União, outras instâncias administrativas 
dentro do Governo Federal, como a Casa Civil, e estruturas colegiadas de Governança Pública, 
a exemplo do Conselho Nacional para a Desburocratização (Decreto de 7 de março de 2017), 
visto que o escopo da avaliação envolve tanto a padronização da TIC quanto a desburocratiza-
ção de serviços públicos prestados ao cidadão.

2. Objetivos e abordagem

2.1 Objetivos

 O presente trabalho tem por objetivo:

•	 Apresentar a avaliação da Governança e Gestão dos Serviços Públicos Digitais presta-
dos por cinco órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação 
e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal, tendo como escopo os processos de 
avaliação, direção e monitoramento das ações voltadas ao provimento e aos processos 
internos de gestão dos serviços. Além disso, fornecer uma visão consolidada das boas práti-
cas, causas, falhas, riscos e recomendações recorrentes, tanto quanto à Governança como 
à Gestão de SPD.

•	 Fomentar a importância da Governança e da Gestão de Serviços Públicos Digitais para o 
atingimento do Objetivo Estratégico OE.04 da EGD – Expandir e inovar a prestação 
de serviços digitais – e, consequentemente, para a desburocratização e simplificação dos 
serviços ao cidadão. 

•	 Expedir recomendações ao Órgão Central do SISP, a fim de aprimorar a Governança 
e a Gestão de Serviços Públicos Digitais e o acompanhamento dos resultados do Objetivo 
Estratégico OE.04 da EGD.
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2.2 Questões estratégicas

 Com a finalidade de avaliar a Governança e a Gestão dos Serviços Públicos Digitais, bem 
como de identificar eventuais boas práticas aplicadas, foram elaboradas as seguintes questões 
estratégicas:

1. Governança dos Serviços Públicos Digitais:

1.1. Existe alinhamento entre as iniciativas de Serviços Públicos Digitais e os obje-
tivos estratégicos da Unidade?

1.2. A alta administração está envolvida com iniciativas relacionadas ao provimento 
de Serviços Públicos Digitais?

1.3. A Unidade prioriza ações acerca de Serviços Públicos Digitais?

1.4. A alta administração da Unidade controla as metas relacionadas aos Serviços 
Públicos Digitais e dá transparência?

2. Gestão dos Serviços Públicos Digitais: 

2.1. A Unidade realiza o devido planejamento para a prestação de Serviços Públicos 
Digitais que oferece, considerando as necessidades do público alvo e a eficiência do 
processo?

2.2. A Unidade presta serviços digitais com o foco no cidadão?

2.3. A Unidade realiza o devido monitoramento da prestação de Serviços Públicos 
Digitais que oferece de forma a subsidiar a realização de melhorias?

2.3 Abordagem

 A execução deste trabalho foi dividida em quatro etapas: 

•	 levantamento dos normativos e da regulamentação existente, bem como a elaboração 
das questões estratégicas de auditoria; 

•	 execução de auditorias individuais para avaliação da Governança e Gestão dos SPD; 

•	 consolidação dos resultados das cinco auditorias individuais; e 

•	 após a busca conjunta de soluções, encaminhamento de recomendações ao MPDG.
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A etapa inicial consistiu no aprofundamento do estudo da legislação e regulamentação vigen-
tes, sem prejuízo da análise prévia de benchmarking e práticas internacionais voltadas para os 
SPD, no sentido de identificar as políticas, diretrizes, processos, estruturas organizacionais e 
princípios que suportassem a sua Governança e Gestão, além de guiar a identificação de riscos 
associados ao presente tema. Em seguida, procedeu-se às auditorias individuais, com a seleção 
de um conjunto de serviços públicos digitais em cada órgão do SISP integrante da amostra. Em 
linhas gerais, o processo de auditoria individual (etapa ii) consistiu das seguintes atividades: 

•	 Envio de solicitação de auditoria inicial;

•	 Análise da documentação encaminhada pelas unidades, tal como instrumentos de pla-
nejamento relativos à governança e gestão dos serviços, a exemplo do planejamento estra-
tégico institucional (PEI), dos planos de tecnologia, como o Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação (PETI) e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), da 
documentação inerente aos comitês de TI do órgão, além de normativos internos; 

•	 Realização de entrevistas com gestores e equipes técnicas responsáveis por manter 
os serviços selecionados na amostra, as quais tiveram o propósito de não só corroborar 
as evidências documentais, mas também de coletar a percepção da equipe técnica do ór-
gão sobre aspectos específicos relacionados aos processos avaliados (compreensão e in-
ternalização dos produtos; nível de sensibilização e conscientização sobre os benefícios da 
governança e da digitalização de serviços públicos; impacto de mudanças organizacionais 
recentes; etc.) e que são relevantes para o objetivo da auditoria; 

•	 Inspeção in loco; 

•	 Observação direta de processos internos conduzidos pelas áreas de negócio e pelas 
áreas de TI dos respectivos órgãos; 

•	 Elaboração de relatório preliminar, com posterior reunião com os gestores para alinha-
mento das recomendações; e 

•	 Publicação do relatório individual final;

•	 Monitoramento do cumprimento das recomendações

3. Escopo da avaliação

 Para a seleção dos órgãos a serem visitados, visando tornar a presente avaliação ade-
rente ao tema proposto, utilizou-se como referência principal a Pesquisa TIC Domicílios 
2015-2016, estudo que é realizado anualmente pela Cetic.br2 desde 2005 com o objetivo de 
mapear o acesso à infraestrutura de TIC nos domicílios urbanos e rurais do país e as formas de 
uso destas tecnologias por indivíduos de 10 anos de idade ou mais.

2  O Cetic.br é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que im-
plementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br). Em linhas gerais, o plano amostral da 
Pesquisa TIC Domicílios utiliza informações do Censo Demográfico e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 
ambas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Os indicadores gerados pela Pesquisa TIC Domicílios oferecem um cenário do acesso e uso 
das TIC do Brasil, abordando diversas dimensões, dentre elas a de Governo eletrônico, que é 
bastante pertinente ao tema desta avaliação. 

No âmbito da referida pesquisa, foram entrevistados, entre novembro de 2015 a junho de 
2016, usuários da Internet com 16 ou mais anos, e coletadas informações sobre o tipo de Ser-
viço Público procurado, cujo resultado encontra-se sumarizado no gráfico a seguir:

Gráfico 01 - Proporção de Usuários de Internet, Por Tipo de Informações 
referentes a Serviços Públicos Procurados ou Serviços Públicos Realizados.

Fonte: Pesquisa TIC Domicílios (2015-2016). Planilha G2. Base: 87.169.828 usuários de In-
ternet com 16 anos ou mais. Dados coletados entre novembro/2015 e junho/2016.

A partir da pesquisa, foram identificadas as áreas gestoras dos serviços públicos mais procura-
dos pelos usuários, e, levando-se em consideração a disponibilidade de recursos humanos para 
realização das auditorias e outros critérios de oportunidade e conveniência, foram seleciona-
dos cinco órgãos no escopo da avaliação: SRFB, MEC, MS, MJSP e MTb. 

Considerando ainda que o investimento em TI é fator de sucesso para a oferta de Serviços 
Públicos Digitais com qualidade, foi realizado um levantamento no Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira do Governo Federal (SIAFI) sobre o volume total de recursos empenhados 
por esses órgãos superiores (incluindo suas vinculadas, quando for o caso) para aquisição de 
bens e serviços de TIC, nos exercícios de 2014 e 2015:
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Nome do Órgão Total em empenhos 
(R$)

Part. 
(%)

Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) 2.546.564.300,97 17,90

Ministério da Educação (MEC) 1.403.272.734,90 9,86

Ministério da Saúde (MS) 1.115.818.076,88 7,84

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 674.061.546,67 4,74

Ministério do Trabalho (MTb) 361.615.909,78 2,54

Total empenhado pelos cinco órgãos (TIC) 6.101.332.569,20 42,89

Total empenhado em 2014 e 2015 (TIC) 14.225.509.633,67 100,00
      Fonte: Total empenhado em 2014 e 2015 (bens e serviços de TIC). Base SIAFI.

A partir da tabela acima, foi possível demonstrar, pelo critério de materialidade, que a amostra 
de órgãos tem uma representatividade de cerca de 40% do total de recursos empenhados 
(bens e serviços de TIC) nos exercícios de 2014 e 2015, indicando que os órgãos (e enti-
dades vinculadas) cujos serviços foram mais solicitados pela sociedade no período considerado, 
também foram aqueles que investiram um montante significativo em TIC. 

A amostra de Serviços Públicos Digitais a ter sua gestão avaliada em cada um destes órgãos foi 
selecionada com base no potencial de cada serviço de agregar valor à sociedade (relevância), 
contando ainda com a avaliação da criticidade dos serviços por parte das Coordenações-Gerais 
da CGU que acompanham as respectivas áreas gestoras.

No total, foram selecionados quinze Serviços Públicos Digitais listados a seguir: 

Quadro 01 - Serviços Públicos Digitais Avaliados

Órgão Serviço Público Digital Ferramenta que presta o serviço pú-
blico na forma digital

Ministério 
do Trabalho

Assistência à rescisão de contrato de traba-
lho - O Homolognet permite ao emprega-
dor o cadastro (inclusão, alteração e exclu-
são) das informações referentes à rescisão 
de contrato de trabalho. Recebidas as in-
formações, o Homolognet realiza crítica, 

faz cálculos e gera o Termo de Rescisão do 
Contrato de Trabalho

Homolognet - Ferramenta, desenvolvi-
da em plataforma Web, que permite a 
inclusão, alteração e exclusão das in-
formações referentes à rescisão dos 

contratos de trabalho.

Requerimento de seguro-desemprego – 
Possibilita que o empregador envie o re-
querimento do Seguro Desemprego pela 

internet, em substituição ao preenchimen-
to manual.

Empregador Web - Ferramenta, desen-
volvida em plataforma Web, que per-
mite o preenchimento do requerimen-

to do Seguro-Desemprego e sua 
comunicação de dispensa.
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Órgão Serviço Público Digital Ferramenta que presta o serviço pú-
blico na forma digital

Ministério 
da 

Educação

Fies - O Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies) é um programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a gradua-
ção na educação superior de estudantes 
matriculados em cursos superiores não 
gratuitas na forma da Lei 10.260/2001. 

Podem recorrer ao financiamento os estu-
dantes matriculados em cursos superiores 
que tenham avaliação positiva nos proces-

sos conduzidos pelo Ministério da 
Educação.

SISFIES
Portal na Internet

http://sisfiesportal.mec.gov.br/

Prouni - O Programa Universidade para 
Todos - Prouni tem como finalidade a con-
cessão de bolsas de estudo integrais e par-
ciais em cursos de graduação e sequenciais 
de formação específica, em instituições de 

ensino superior privadas. Criado pelo 
Governo Federal em 2004 e institucionali-
zado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro 
de 2005 oferece, em contrapartida, isen-
ção de tributos àquelas instituições que 

aderem ao Programa.

SISPROUNI
Portal da Internet

http://prouniportal.mec.gov.
br/o-programa 

Sisu – Sistema de Seleção Unificada.
O Sisu é o sistema informatizado do 

Ministério da Educação por meio do qual 
instituições públicas de ensino superior 

oferecem vagas a candidatos participantes 
do Enem. Pode fazer a inscrição no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) no primeiro se-
mestre de 2017, o estudante que partici-
pou do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2016 e obteve nota na redação 

que não seja zero.

SISU
Portal na Internet

http://sisu.mec.gov.br/

Ministério 
da Justiça e 
Segurança 

Pública

Solução de Conflitos de Consumo – Solução 
de conflitos de consumo que permite a in-
terlocução direta entre consumidores e em-
presas, fornece ao Estado informações es-
senciais à elaboração e implementação de 
políticas públicas de defesa dos consumi-

dores e incentiva a competitividade no 
mercado pela melhoria da qualidade e do 

atendimento ao consumidor. 

https://www.consumidor.gov.br 
Ferramenta, desenvolvida em platafor-
ma Web, que permite ao usuário o re-
gistro de reclamações acerca de servi-

ços ou produtos diretamente à 
empresa envolvida, monitorada pelos 

Procon e pela Senacon. 

Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre 

Drogas, o qual permite acesso direto pelo 
cidadão aos serviços da Senasp. 

Sinesp Cidadão- É um módulo do 
Sinesp, desenvolvido em plataforma 

Web e em aplicativo móvel, que permi-
te ao usuário consultar a situação de 

roubo ou furto de qualquer veículo do 
Brasil, bem como consultar os manda-
dos de prisão aguardando cumprimen-

to e vigentes.  

Concessão de refúgio - O refúgio é uma 
proteção legal que o Brasil oferece a cida-
dãos de outros países que estejam sofren-
do perseguição por motivos de raça, reli-

gião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas, ou ainda, que estejam 

sujeitos, em seu país, a grave e generaliza-
da violação de direitos humanos.

Sisconare – Ferramenta em desenvolvi-
mento a qual apoiará o processo de 

análise e concessão de refúgios.
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Órgão Serviço Público Digital Ferramenta que presta o serviço pú-
blico na forma digital

Secretaria 
da Receita 
Federal do 

Brasil

Pedido de restituição, ressarcimento e 
reembolso ou declarar a compensação de 

tributos administrados pela SRFB 

(PER/DCOMP) Pedido Eletrônico de 
Restituição ou Ressarcimento e da 

Declaração de Compensação.

Declaração de informações sobre rendimen-
tos (aluguéis) e negócios (compra, venda, 

etc.) relativos ao mercado imobiliário, sujei-
tos à tributação pelo imposto de renda.

Dimob - Declaração de Informações so-
bre Atividades Imobiliárias.

Prestação das informações referentes às 
obrigações fiscais, previdenciárias e traba-
lhistas que precisam ser cumpridas pelos 

empregadores do país.

eSocial - Atualmente apenas o módulo 
do Empregador Doméstico está dispo-

nível.

Declaração de Imposto de Renda da Pessoa 
Física - Permitir a realização de ajuste fino 
sobre o cálculo do imposto de renda a ser 

pago pelos contribuintes.

DIRPF - Declaração do Imposto de 
Renda da Pessoa Física.

Ministério 
da Saúde

Cartão SUS - O Cartão Nacional de Saúde é 
um instrumento que possibilita a vincula-

ção dos procedimentos executados no âm-
bito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao 
usuário, ao profissional que os realizou e 
também à unidade de saúde onde foram 

realizados. Para tanto, é necessária a cons-
trução de cadastros de usuários, de profis-
sionais de saúde e de unidades de saúde. A 
partir desses cadastros, os usuários do SUS 

e os profissionais de saúde recebem um 
número nacional de identificação.

Cartão SUS
Portal na Internet:

 http://portalsaude.saude.gov.br/index.
php/o-ministerio/principal/secretarias/

sgep/cartao-nacional-de-saude 

Sistema Nacional de Transplante -  O 
Sistema Nacional de Transplantes (SNT) é a 
instância responsável pelo controle e pelo 
monitoramento dos transplantes de ór-

gãos, de tecidos e de partes do corpo hu-
mano realizados no Brasil (Decreto n° 

2.268, de 30 de junho de 1997). A atuação 
do SNT tem-se concentrado, sobretudo, na 
redução do tempo de espera dos pacientes 
na lista de transplantes e na melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes que hoje 

aguardam pelo procedimento.

Sistema de Informações de 
Gerenciamento do Sistema Nacional de 

Transplantes (SIG)

http://portalsaude.saude.gov.br/index.
php/o-ministerio/principal/secretarias/
sas/transplantes/sistema-nacional-de-

-transplantes 

SAGE - A Sala de Apoio à Gestão 
Estratégica (Sage) é um instrumento de 

produção e disseminação de dados e infor-
mações estratégicas que visam a subsidiar 
o processo de decisão na gestão em saúde 
e o acompanhamento das políticas públi-

cas da área.

Portal SAGE – Sala de Apoio à Gestão 
Estratégica

Portal na Internet: http://sage.saude.
gov.br/

Importante ressaltar que o escopo da avaliação dos SPD da amostra ficou restrita à avaliação 
de aspectos relacionados com a gestão destes serviços públicos, por parte de suas unidades 
gestoras, tendo como referência principal a condução das etapas do ciclo PDCA (Plan-Do-
-Check-Adjust), quanto ao uso de procedimentos e controles que potencializam o alcance de 
resultados para as diversas partes interessadas. 

Assim, questões intrínsecas às ferramentas informatizadas que prestam os serviços na forma 
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digital, tais como a análise de controles de entrada, de processamento e de saída de dados, 
ou ainda, tópicos específicos relacionados diretamente com o desempenho da ferramenta na 
perspectiva do usuário (Ex.: avaliação baseada em métricas de desempenho, análise de série 
histórica, dentre outros), não foram inseridos no escopo deste trabalho.

As auditorias individuais nos órgãos selecionados foram realizadas no período de agosto de 
2016 a julho de 2017, tendo sido elaborados relatórios de auditorias individuais, tratando de 
deficiências e vulnerabilidades ocorridas no período de exame de 2014, 2015 e primeiro se-
mestre de 2016. Também buscou-se identificar a adoção de boas práticas pelos órgãos gesto-
res, no período examinado, e os resultados destas auditorias estão consolidadas no presente 
Relatório por Área de Gestão (RAG).

4. Resultados dos exames

4.1 Governança de Serviços Públicos Digitais 

 Segundo o art. 1º do Decreto Cidadão, inciso VI, os órgãos e entidades do Poder Exe-
cutivo Federal observarão, nas relações entre si e com o cidadão, a diretriz de aplicar soluções 
tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e 
a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações.

Oportunamente, o Tribunal de Contas da União recomendou a transformação da oferta de 
serviços eletrônicos em objetivo estratégico, conforme item 9.1.2 do Acórdão 1.789/2015-Ple-
nário, com vistas à priorização de ações que garantam agilidade e comodidade aos usuários 
dos serviços, bem como de facilitar o reconhecimento automático de direito e o acesso à in-
formação de forma transparente e tempestiva por meio da Internet, em conformidade com os 
princípios da eficiência e da publicidade previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

O Decreto nº 8.638 de 15/01/2016 instituiu a Política de Governança Digital determinando a uti-
lização pelo setor público de recursos de tecnologia da informação e comunicação tendo como 
um dos objetivos o de melhorar a prestação de serviços públicos. O Art. 3º, inciso V, do Decreto 
estabelece que os órgãos devem priorizar a disponibilização de serviços públicos em meio digital.

Ressalta-se que o Plano Plurianual 2016-2019 elenca o Programa Temático 2047 – Simplificação 
da Vida da Empresa e do Cidadão: Bem Mais Simples Brasil –, o qual, por sua vez, tem o objeti-
vo 1060, voltado a “Simplificar, integrar e agilizar o acesso da sociedade aos serviços públicos”. 
Entende-se que a digitalização e a prestação de serviços públicos de forma on-line são meios 
para sua simplificação, integração e agilização.
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Verifica-se, portanto, que o tema Serviços Públicos Digitais não reside apenas em um ou outro 
órgão, mas em toda a administração pública federal. Além disso, evidenciado no arcabouço 
normativo, esse tema é visto de forma estratégica, antes mesmo da publicação da EGD e da 
Plataforma de Cidadania Digital, e, por isso, deve ser amparado no escopo da governança cor-
porativa e, seguidamente, da governança de tecnologia da informação.

Em linhas gerais, a avaliação sobre a Governança dos Serviços Públicos Digitais teve como es-
copo examinar o domínio de Avaliar-Dirigir-Monitorar e o arranjo de governança corporativa 
de TI de cada um dos órgãos selecionados, restringindo-se ao contexto do provimento de 
Serviços Públicos Digitais. 

Utilizando como referência as práticas de governança preconizadas pelo SISP (Guia de Gover-
nança de TIC do SISP, versão 1.0), optou-se por avaliar o arranjo de governança corporativa de 
TI de cada órgão dentro das seguintes dimensões principais: 

•	 Alinhamento estratégico; 

•	 Envolvimento da alta administração; 

•	 Priorização de recursos; e 

•	 Monitoramento dos planos. 

Por sua vez, para cada dimensão de governança foi atribuída uma questão de auditoria a ser 
respondida, tomando como base os dados coletados a partir da aplicação de procedimento de 
auditoria junto aos órgãos. 

A relação entre as dimensões e as questões de auditoria encontra-se resumida no quadro a seguir: 

Quadro 02 – Questões de auditoria versus Dimensões de governança3

Dimensão avaliada Questão de auditoria

Alinhamento estratégico Existe alinhamento entre as iniciativas de Serviços Públicos 
Digitais e os objetivos estratégicos da Unidade?

Envolvimento da Alta 
Administração

A alta administração está envolvida com iniciativas relacionadas 
ao provimento de Serviços Públicos Digitais?

Priorização A Unidade prioriza ações acerca de Serviços Públicos Digitais?

Monitoramento A alta administração da Unidade controla as metas relaciona-
das aos Serviços Públicos Digitais e dá transparência?

A avaliação de cada dimensão se baseou na análise de evidências obtidas a partir de um proce-
dimento que envolveu testes de auditoria sobre aspectos considerados relevantes no contexto 
dos seguintes habilitadores do COBIT 5: Cultura, Ética e Comportamento; Princípios, Políticas 
e Frameworks; Estruturas Organizacionais; Infraestrutura de Serviços e Aplicações; Processos 
e Informações. 

3  As respostas para essas questões estão presentes, de forma completa, nos respectivos relatórios individuais 
dos cinco órgãos auditados. Para este presente trabalho, tais respostas foram sintetizadas e o que se segue são os apon-
tamentos mais relevantes consolidados.
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Os testes envolveram análise sobre diversos artefatos e recursos relevantes para o objeto 
avaliado, a exemplo de Atas de Reuniões dos comitês estratégicos de TI; adoção de critérios, 
indicadores e metas; existência de instrumentos e ferramentas de transparência; existência de 
instrumentos estratégicos; organograma do órgão; plano de ações e metas do PETI/PDTIC; 
planos de divulgação, comunicação, internalização e monitoramento; portarias diversas; políti-
cas formalizadas; dentre outros.

O resultado de cada teste permitiu que a equipe da CGU emitisse opinião pontual sobre o 
atendimento pleno ou parcial, ou ainda pelo não atendimento do órgão, em relação a cada tes-
te, que por fim, a partir de uma visão do conjunto de resultados, permitiu formular uma opinião 
sobre a adequabilidade de cada dimensão de governança.

4.1.1 Avaliação do Alinhamento Estratégico entre as iniciativas de SPD e os 
objetivos estratégicos

 Sabe-se que o caminho traçado pelos objetivos estratégicos até chegar à concretização 
na realidade das pessoas interessadas deve ser livre de ruídos e de assimetria de informação e 
entendimentos. Em ordem a mitigar os eventuais ruídos e a entregar o valor desenhado pre-
viamente ao cidadão interessado, a prática de alinhamento entre os objetivos corporativos e os 
objetivos de cada área e de cada iniciativa viabiliza a cooperação e o entendimento entre a alta 
administração e as demais áreas, sejam as de negócio ou de apoio, como a área de TIC.

Em adição, o alinhamento estratégico, segundo o Guia de Governança de TIC do SISP versão 
1.0, parte da identificação e entendimento dos direcionadores estratégicos organizacionais de-
finidos pela alta administração e da capacidade das demais áreas em traduzir os objetivos de 
negócio da organização em necessidades e ações de suas respectivas responsabilidades, que, 
por sua vez, serão desdobradas em serviços, projetos e planos. No que tange o tema SPD, o 
posicionamento hierárquico daquelas áreas gestoras de serviços e da área de TIC em um nível 
estratégico dentro da organização facilita o alinhamento entre as ações e planos de tais áreas 
com os objetivos organizacionais.

Diante da importância estratégica e da efetividade que a governança pode trazer no movimen-
to de desburocratização dos serviços públicos, procurou-se evidenciar o alinhamento entre os 
objetivos estratégicos das unidades com as iniciativas de SPD, identificando políticas, princípios 
e diretrizes que tratem do tema Serviços Públicos Digitais, sob o aspecto de estabelecerem a 
visão estratégica da Unidade no referido tema, a qual norteia, por exemplo, as prioridades, a 
gestão, as ações, os custos, os investimentos e os planos táticos e operacionais; e avaliando o 
posicionamento estratégico da área de TIC.
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4.1.1.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 Considerou-se que o Ministério da Educação, apesar de o posicionamento hierár-
quico da área de TI favorecer o alinhamento entre os objetivos estratégicos e as ações de TI, 
não apresentou o alinhamento esperado entre as iniciativas de SPD e os objetivos estratégicos 
porque, durante o período de auditoria, se constatou a inexistência de políticas ou diretrizes 
que versassem sobre os SPD. Além disso, apesar de instrumentos estratégicos e táticos, tais 
como o PEI, o PETI e o PDTI incluírem objetivos que possuem nexo com os SPD prestados 
pela Pasta, não havia objetivos explícitos acerca de tais serviços. Foi constatado também que o 
MEC não possuía política de governança corporativa e de TIC, nem outros instrumentos simi-
lares que apresentassem estruturas organizacionais, papéis, responsabilidades, competências, 
processos internos para avaliar, dirigir e monitorar, mecanismos de controle e objetivos.

No caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, constatou-se que o tema de digita-
lização de serviços públicos esteve ausente nos instrumentos de governança e que o posiciona-
mento hierárquico da área de TIC do Ministério majora o risco de sua dependência em relação 
às áreas finalísticas, o que pode prejudicar a implementação de ações estratégicas. Por fim, com 
a inexistência de políticas de governança corporativa e de TIC, considerou-se que o alinhamen-
to é insuficiente para avaliar, dirigir e monitorar as iniciativas de SPD de maneira adequada.

Da mesma forma, o Ministério da Saúde também não possui formalizadas suas políticas de 
governança corporativa e de TIC, embora sua unidade de tecnologia, o DATASUS, esteja vin-
culada diretamente à SE/MS, sendo esta posição hierárquica favorável ao alinhamento entre os 
objetivos estratégicos do Ministério e as ações de TI que são conduzidas pelo departamento. 
Por iniciativa do DATASUS, sanando a deficiência existente no plano diretor anterior, foi inclu-
ída ação específica no PDTI 2017-2018 relacionada diretamente com a oferta e ampliação de 
SPD, porém, ainda não foi providenciada uma avaliação do referencial estratégico do Ministério 
à luz dos princípios e diretrizes da Política de Governança Digital do Governo Federal.

Quanto ao Ministério do Trabalho, constatou-se não existir o devido alinhamento, pois o 
tema de digitalização de serviços públicos não se encontrou abrangida pela estratégia do Mi-
nistério e, além disso, não havia políticas ou diretrizes acerca de SPD. Outros dois fatores que 
contribuíram para o desalinhamento foram a não formalização das políticas de Governança 
Corporativa e de TIC e, também, a posição hierárquica da área de tecnologia da Pasta, a qual 
não favorece o alinhamento entre os objetivos estratégicos e as ações de TIC.

Em relação à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por outro lado, verificou-se o alinha-
mento esperado, uma vez que existem instrumentos estratégicos vigentes e aderentes ao tema 
em exposição, tais como o Processo de priorização do Portfólio de Produtos de Tecnologia da 
Informação (PPTI) e o Processo de realocação de orçamentos, ambos realizados pelo Comitê 
de Tecnologia e Segurança da Informação. 
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Outro fator verificado, que corrobora o alinhamento, é a presença do tema de digitalização 
de serviços públicos nos instrumentos estratégicos e nos portfólios de projetos da Unidade, 
além do posicionamento hierárquico estratégico da área de TIC. Verificou-se também que não 
foram devidamente formalizadas as políticas de governança corporativa do órgão.

O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 02 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes da Dimensão de Governança 
“Alinhamento Estratégico”

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS. 
 

4.1.1.2 Principais causas

 Apontam-se como causas para a falta de alinhamento observada nos casos supracitados:

•	 A visão ainda incipiente dos SPD, tendo também em vista a recente aprovação da Estra-
tégia de Governança Digital, em março de 2016.

•	 A visão da Tecnologia da Informação e Comunicações como área não estratégica, evi-
denciada no posicionamento hierárquico inferior da área de TIC. Entende-se que para ha-
ver um posicionamento estratégico, a área de TIC deveria estar ligada diretamente às ins-
tâncias de governança, ou seja, a Alta Administração.

Sobretudo, observa-se fragilidade e até insuficiência de instituição de princípios, políticas e 
diretrizes que norteiem e governem cada organização e os Serviços Públicos Digitais, em ade-
rência à Política de Governança Digital e à EGD vigente (2016-2019). Tais instrumentos têm o 
propósito de administrar e conter os riscos, estimulando o comportamento em ordem a atingir 
os objetivos estratégicos delineados, além de dar também o direcionamento para os processos 
executivos e multiplicar as boas práticas. Portanto, há que se fomentar a instituição das políticas 
de governança corporativa e de tecnologia da informação, não como meros documentos, mas 
como instrumentos que realmente possibilitem o direcionamento e o monitoramento e deem 
transparência às partes interessadas dos objetivos que se quer alcançar.
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devidamente formalizada dentro do órgão.
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Tal como é visto na Plataforma de Cidadania Digital, existe o evidente esforço estratégico 
de implementação e difusão do uso dos SPD e de simplificação da respectiva prestação e do 
acompanhamento dos serviços públicos. Esse esforço necessita ser materializado e, para isso, 
as políticas e as diretrizes de cada órgão, assim como os instrumentos estratégicos e seus des-
dobramentos tático-operacionais, devem conter os direcionamentos cabíveis para os SPD, a 
fim de levar valor ao cidadão e promover a desburocratização dos serviços públicos.

4.1.1.3 Riscos envolvidos

 Os principais riscos apontados nas auditorias, relacionados à ausência ou insuficiência 
de alinhamento entre os objetivos estratégicos e as iniciativas de SPD, residem:

•	 Na queda de satisfação dos usuários dos serviços públicos que poderiam ser estrategi-
camente digitalizados.

•	 Na definição de prioridades pautada em objetivos setorizados, sem a consideração do 
direcionamento institucional.

•	 Na ineficiência de áreas de TIC sem um posicionamento hierárquico condizente com a 
necessidade estratégica.

•	 Na elevação dos custos relativos à prestação de serviços em virtude do atendimento 
presencial sem necessidade e da não digitalização de serviços públicos candidatos.

E, notadamente, o desalinhamento estratégico majora o risco de manutenção do status quo bu-
rocrático de serviços públicos. Além disso, quanto ao paradigma de Governo Digital, ressalta-
-se o risco de desalinhamento dos instrumentos estratégicos dos órgãos com a EGD.

4.1.1.4 Principais recomendações

 As recomendações aos órgãos auditados foram ao encontro da necessidade de instru-
mentos de governança corporativa, salientando a importância dos SPD como ativos estratégi-
cos. Recomendou-se, principalmente:

•	 O estabelecimento de políticas de governança corporativa e de TIC, que englobem a 
avaliação, a direção e os monitoramento de SPD.

•	 A inclusão de metas e indicadores relacionados aos SPD nos planos de tecnologia, como 
PETI e PDTI, por exemplo. 

•	 A análise de oportunidade e conveniência de reposicionamento da área de TIC, a fim de 
adequar às necessidades estratégicas de alinhamento à Política de Governança Digital e à EGD.
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4.1.2 Avaliação do Envolvimento da Alta Administração com iniciativas rela-
cionadas ao provimento de Serviços Públicos Digitais

 Os processos do domínio Avaliação-Direção-Monitoramento devem ser constantes, 
em vista a atingir os objetivos estratégicos. Nessa linha, o envolvimento da alta administração 
merece destaque porquanto ser responsável pela continuidade daquelas atividades. Ou seja, 
sem o comprometimento e a assiduidade do corpo diretivo nas tomadas de decisão estratégi-
cas e no monitoramento dessas, o risco de desalinhamento estratégico nas priorizações e no 
rumo institucional é majorado.

A concretização dos princípios e das diretrizes contidas na Política de Governança Digital e a 
implantação do paradigma de Governo Digital passam pelo real, assíduo e comprometido en-
volvimento da alta administração do órgão central (SETIC/MPDG). Porém, o envolvimento do 
órgão central não é suficiente, ainda que necessário, e não será efetivo sem o envolvimento dos 
dirigentes e gestores de cada órgão.

Tendo em vista a importância do envolvimento da alta administração com iniciativas relaciona-
das ao provimento de SPD, é fundamental a identificação de uma estrutura organizacional que 
detenha a responsabilidade regimental de atuar como instância de governança de TI dentro de 
cada órgão para tratar desse tema e que essa tenha uma atuação efetiva. De acordo com o Art. 
9º do Decreto nº 8.638/2016, os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional deverão manter um Comitê de Governança Digital (CGD), ou estru-
tura equivalente, para deliberar sobre os assuntos relativos à Política de Governança Digital, 
com representantes da Secretaria Executiva, áreas finalísticas e de TI.

4.1.2.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 Pode-se considerar que a alta administração do Ministério da Educação, de uma ma-
neira geral, está envolvida com iniciativas relacionadas com o provimento dos SPD, embora 
ainda não aderente, de maneira explícita, aos termos da Política de Governança Digital. Tal 
engajamento evidencia-se pela instituição formal, mediante portarias, de dois comitês: Comitê 
Estratégico de Tecnologia da Informação (CGTI-MEC) e do Comitê Executivo de TI (CETI-
-MEC). Apesar de o CGTI-MEC ainda não ter se reunido formalmente desde sua criação, é 
possível evidenciar a participação de membros da alta administração em reuniões do CETI-MEC 
que ocorreram no segundo semestre de 2016, nas quais foram discutidos assuntos indiretamen-
te relacionados à prestação dos SPD. Ressalta-se ainda a preocupação dos dirigentes do órgão 
com a aderência destes comitês à Política de Governança Digital, por intermédio da criação do 
Comitê de Governança Digital (CGD), mediante Portaria nº 1.959, de 28 de dezembro de 2016.
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A respeito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, constatou-se o não envolvimento 
da alta administração com as iniciativas relacionadas ao provimento de SPD. O Ministério pos-
sui três comitês formalmente instituídos, mas apenas um, o Comitê de Governança Estratégica 
(CGE) possui composição semelhante à prevista no Decreto nº 8.638/2016, mas sem participa-
ção do titular da Unidade de TI e sem atribuições específicas para deliberar sobre Governança 
Digital. A análise do conteúdo das discussões realizadas, nas atas dos Comitês, demonstrou 
que não há menção explícita sobre a percepção da necessidade de uma política voltada à di-
gitalização de serviços públicos prestados pelo Ministério ou deliberações a respeito de ações 
estratégicas voltadas ao provimento de SPD. Diante disso, verificou-se a inexistência de uma 
estrutura colegiada de natureza deliberativa, nos moldes da Política de Governança Digital. 
Com o intuito de mudar esse cenário, o Ministério apresentou minutas de portarias, ainda não 
aprovadas, que estão sendo discutidas internamente para adequar a estrutura e a composição 
dos comitês visando o cumprimento dos ditames normativos.

O Ministério da Saúde, embora ainda não tenha instituído o CGD, possui uma estrutura 
colegiada de gestores e representantes da alta administração, o Comitê de Informação e In-
formática em Saúde (CIINFO-MS), no entanto, este comitê não se reunia desde abril de 2015, 
impropriedade que foi somente sanada em maio de 2017, sendo retomado o seu funciona-
mento por meio de reunião que aprovou o PDTI do ciclo 2017-2018. O regimento interno do 
CIINFO-MS ainda não prevê as competências previstas no Decreto nº 8.638/2016, contudo, 
detém a atribuição de apreciar, aprovar e revisar o PDTI. A histórica falta de reuniões deste 
comitê, em parte, demonstra o desinteresse da alta administração pela adoção de um modelo 
formal e transparente de governança e expõe o órgão a diversos riscos decorrentes da falta de 
um direcionamento claro para as atividades conduzidas pelo DATASUS.

No Ministério do Trabalho, apesar de possuir um processo bem definido para a atuação do 
seu Comitê de Tecnologia da Informação e de Telecomunicações (CTIT), constatou-se a falta 
de assiduidade dos membros titulares nas reuniões, a ausência de regularidade nas nomeações 
dos representantes das unidades para participar destas reuniões, o que impacta diretamente 
no engajamento, comprometimento e objetividade nas deliberações do comitê, e a falta de as-
sinatura nas Atas de representantes que estiveram presentes nas reuniões do Comitê. A partir 
da análise das Atas do CTIT (não foram lavradas atas das reuniões de 2015), constatou-se que 
não houve menção explícita acerca da necessidade de uma política voltada à digitalização de 
serviços públicos nem deliberações sobre ações estratégicas relacionadas ao provimento de 
SPD, evidenciando a falta de envolvimento da alta administração com as iniciativas relacionadas 
ao presente tema.

No caso da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se que a Secretaria possui 
estrutura análoga ao Comitê de Governança Digital, intitulada Comitê de Tecnologia e Seguran-
ça da Informação da SRFB (CTSI). Este possui representantes multissetoriais da Alta Adminis-
tração e caráter deliberativo. Ademais, verificou-se a regularidade na realização de encontros 
do CTSI e a assiduidade de seus membros titulares, demarcando o envolvimento da alta admi-
nistração com iniciativas relacionadas ao provimento de SPD.
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O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 03 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes da Dimensão de Governança 
“Envolvimento da Alta Administração”

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

4.1.2.2 Principais causas

 Nas situações relatadas, apontam-se como causas para a falta de envolvimento da alta 
administração com as iniciativas relacionadas a SPD:

•	 A recente publicação do Decreto nº 8.638, em 15 de janeiro de 2016. Ainda não hou-
ve tempo hábil para que todos os órgãos envolvidos nestas auditorias se organizassem 
no sentido de priorizar as adaptações necessárias aos comitês estratégicos de TI de suas 
respectivas organizações ou a criação de comitês distintos que possuíssem competências 
específicas de um Comitê de Governança Digital (CGD), conforme previsto no normativo 
supracitado. Ademais, não houve tempo hábil para alinhamento à EGD.

•	 Visão equivocada da alta administração, que entende ser necessário um profundo co-
nhecimento de TIC para participar ativamente das reuniões dos Comitês de TIC, delegan-
do, assim, a competência para outro agente público.

•	 Falta de instrumentos e mecanismos de controle que desestimulem práticas que aten-
tem contra a boa governança, a exemplo de tomadas de decisão autocráticas, não transpa-
rentes ou tomadas a partir de “silos” gerenciais, e até feudos políticos, existentes dentro da 
própria estrutura dos órgãos públicos. 

•	 Desinteresse da alta administração dos órgãos em participar diretamente das decisões es-
tratégicas afetas às TIC, em virtude de disputas internas que fogem do escopo desta avaliação.
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últimos 2 anos.



26

A instituição e o funcionamento do Comitê de Governança Digital, ou estrutura equivalente, 
trazido pela Política de Governança Digital, buscam viabilizar a adoção do paradigma de Ser-
viço Público Digital nas discussões e decisões acerca das políticas públicas e serviços públicos 
prestados pelas unidades. A composição de tal estrutura organizacional deve ser marcada pela 
presença de membros empossados em cargos de direção justamente pela necessidade de to-
mar decisões estratégicas, a fim de avaliar, dirigir e monitorar os objetivos delineados. Tendo 
em vista a importância estratégica que os SPD têm, cabe aos comitês de governança dos ór-
gãos o direcionamento estratégico dos SPD e o monitoramento do cumprimento das metas 
da EGD, além da periodicidade de reuniões e da participação efetiva dos membros titulares da 
alta administração.

Diante do exposto, salienta-se que, apesar de a ausência de tempo hábil para se realizar as 
adaptações necessárias nos comitês de TI e nos instrumentos de governança (planos estratégi-
cos) de cada órgão avaliado ser razoável e justificada, são esperadas ações para prover o devido 
alinhamento a esses normativos (Política de Governança Digital e EGD), que representam um 
novo paradigma na gestão pública do Governo Federal.

4.1.2.3 Riscos envolvidos

 Os principais riscos apontados nas auditorias, relacionados à falta de envolvimento da 
alta administração com as iniciativas relacionadas ao provimento de SPD, foram:

•	 Ausência de deliberações acerca de questões estratégicas de TIC, tais como a implanta-
ção da Política de Governança Digital instituída pelo Decreto nº 8.638/2016, sendo neces-
sária a presença de todos os membros titulares na reunião do Comitê de TIC no sentido de 
dotar as decisões de legitimidade.

•	 Falta de alinhamento do órgão em relação aos princípios e diretrizes da Política de Go-
vernança Digital, uma vez que se faz necessário o direcionamento da alta administração, em 
decisões colegiadas, para que ações ou iniciativas específicas sejam providenciadas ou conti-
nuadas pelo corpo técnico, podendo impactar na qualidade dos serviços públicos prestados.

•	 Risco de que ações duplicadas, ou conduzidas sem uma diretriz central, sejam condu-
zidas pelas áreas gestoras dos SPD, comprometendo a boa governança em virtude da não 
otimização do uso dos recursos do órgão.

•	 Descumprimento de metas previstas para o Poder Executivo Federal no documento de 
Estratégia de Governança Digital (EGD).

4.1.2.4 Principais recomendações

 As recomendações aos órgãos auditados foram ao encontro da necessidade de uma 
participação efetiva da alta administração no patrocínio e provimento de iniciativas relacionadas 
a SPD. Recomendou-se, principalmente:
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•	 A instituição do Comitê de Governança Digital ou a alteração da estrutura de Comitê 
já existente, observando os requisitos estabelecidos no Art. 9º do Decreto nº 8.638/2016.

•	 Formalização, no regimento interno ou na Política de Governança de TIC, de papéis e 
responsabilidades claros relativos às tomadas de decisão estratégicas, inclusive da alta adminis-
tração do órgão, tomando como base a prioridade ou relevância do tema ou pauta propostos.

•	 Aperfeiçoamento do processo de instrução e guarda dos documentos e instrumentos 
inerentes ao funcionamento dos comitês de TI, a exemplo das Atas, listas de assinaturas, e 
outros documentos.

•	 Em circunstâncias específicas, recomendou-se a retomada imediata das reuniões dos 
comitês existentes. 

4.1.3 Avaliação da Priorização de recursos acerca de Serviços Públicos Digitais

 Segundo o COBIT 5, a priorização e a otimização de recursos são um dos objetivos da 
governança e procuram ser meio de uso eficiente e eficaz dos recursos humanos e financeiros, 
por exemplo.

Uma vez estabelecidas as diretrizes estratégicas norteadoras organizacionais e tendo em vis-
ta as necessidades dos cidadãos e as políticas em âmbito governamental, como a Política de 
Governança Digital, critérios objetivos podem ser definidos para a priorização de iniciativas, 
notadamente aquelas relacionadas aos SPD.

Em um cenário de contingenciamento orçamentário, a priorização de recursos recebe ainda 
maior destaque, pois contribui para uma utilização eficiente do recurso público e abre caminho 
para iniciativas de desburocratização dos serviços públicos, a qual pode passar pela digitalização 
de serviços prestados de forma não digital.

Dessa forma, este ponto consistiu na identificação de iniciativas estratégicas priorizadas, que 
tratem do tema SPD, no contexto da governança de cada Unidade, com o intuito de avaliar 
quais são os critérios previamente adotados no processo de priorização de ações e projetos 
e qual o grau de envolvimento das áreas de negócio nesse processo. Por fim, avaliar se os 
demais planos de tecnologia da informação, nos níveis tático-operacional, são aderentes ao 
Planejamento Estratégico Institucional do órgão, para o qual se espera alinhamento às políticas, 
princípios e diretrizes do governo federal relacionadas à digitalização de serviços públicos.

4.1.3.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 No PDTI vigente do Ministério da Educação, que se refere ao ciclo de 2014-2016, 
constatou-se a inexistência de participação das áreas finalísticas no tocante ao processo de 
priorização de iniciativas que possuem nexo com o provimento de SPD, sendo essas unidades 
as responsáveis diretas pela gestão deste tipo de serviço. As ações estratégicas contidas nesse 



28

plano foram priorizadas utilizando-se da técnica GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), sen-
do as ações relacionadas a SPD priorizadas apenas sob a perspectiva da área de tecnologia da 
informação, tornando o processo de priorização incompleto, por não contemplar critérios que 
levem em consideração o ponto de vista das áreas de negócio. Ademais, constatou-se também 
a inexistência de um plano de digitalização de serviços públicos prestados sem a utilização in-
tensiva de tecnologia da informação.

Em relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, constatou-se a não priorização 
do tema Serviços Públicos Digitais nos instrumentos de governança e gestão deste órgão, assim 
como a inexistência de alinhamento entre esses. O PEI da Unidade não possui eixo específico 
para tratar ações de Digitalização de Serviços, apesar do seu Mapa Estratégico estabelecer a 
TI como fundamento para a entrega dos resultados almejados. Verificou-se que a priorização 
dos projetos estratégicos se dá atualmente baseado em critérios previamente definidos, como 
por exemplo, a complexidade com relação à necessidade de envolvimento de órgãos internos 
e externos e o alinhamento com as prioridades do Governo Federal. Entretanto, é importan-
te ressaltar que, dentre os critérios previstos, não foram considerados aspectos importantes, 
como: a possível economia que o projeto pode gerar para a Administração Pública e a análise 
sobre o risco envolvido em cada iniciativa.

Embora tenha previsto no PDTI do ciclo 2017-2018 uma ação específica diretamente rela-
cionada com a ampliação da oferta de SPD, não se pode afirmar que Ministério da Saúde 
prioriza, de maneira objetiva, ações relacionadas com o provimento de SPD. Observou-se que 
o processo de elaboração de versões anteriores do PDTI não adotava critérios claros e bem 
definidos para selecionar e classificar as necessidades inventariadas, algo que foi parcialmente 
sanado na elaboração do PDTI 2017-2018, com a aplicação da técnica GUT sobre pontos de 
alerta para a gestão. A falta de reuniões do CIINFO-MS, apontada em item específico deste 
Relatório, contribui significativamente para fragilizar a priorização adotada em ciclos anteriores.  

No que se refere à questão da priorização de ações voltadas ao provimento de SPD, no Minis-
tério do Trabalho, identificou-se a inexistência de iniciativas estratégicas neste sentido. Fato 
que corrobora esta constatação é a inexistência do tema Serviços Públicos Digitais nos instru-
mentos estratégicos e táticos da Unidade. Constatou-se, ainda, que há lacunas na definição de 
critérios a serem aplicados nos processos de priorização, tais como verificação do custo por 
transação, riscos, volume de usuários e possíveis benefícios para a sociedade.

No contexto do planejamento estratégico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi 
verificada a existência de iniciativas estratégicas priorizadas acerca de SPD, de forma alinhada 
às diretrizes estratégicas da Secretaria. Contudo, notou-se a ausência de utilização de crité-
rios pré-definidos, de forma explícita, para o estabelecimento da ordem de prioridades dessas 
ações. Apesar disso, as decisões são tomadas em colegiado no âmbito do comitê de TI (CTSI), 
o que minimiza a falta de critérios objetivos no processo de priorização de projetos estratégi-
cos. Adicionalmente, a Unidade segue processo estruturado de gestão dos portfólios de proje-
tos de TI, o que contribui para o fortalecimento de sua governança. 
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O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 04 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes da Dimensão de Governança 
“Priorização”

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

4.1.3.2 Principais causas

 Nas situações relatadas, apontam-se como causas para a falta de priorização de iniciati-
vas relacionadas a SPD:

•	 A ausência de instrumentos (exemplo: políticas e diretrizes) e mecanismos, formalmen-
te instituídos, que contemplem o adequado estabelecimento de critérios, a fim de direcio-
nar, avaliar e monitorar as iniciativas acerca dos SPD.

•	 A inexistência de alinhamento entre os instrumentos de Governança e de Gestão dos 
órgãos, sendo verificados, em alguns casos, instrumentos defasados em relação às necessi-
dades operacionais.

•	 A visão dos Serviços Públicos Digitais ainda incipiente, tendo em vista a recente publi-
cação da Política de Governança Digital e da EGD.

A existência de políticas, princípios e diretrizes dentro das organizações, que sejam alinhados 
às políticas de governo que tratem sobre tema Serviços Públicos Digitais, favorecem a criação 
ou a utilização de critérios de priorização nas fases de elaboração e ajustes dos instrumentos 
estratégicos dos órgãos, permitindo que iniciativas estratégicas de SPD sejam priorizadas de 
acordo com as estratégias de negócio das organizações e aderentes aos normativos vigentes 
acerca da governança digital, dentre eles a Política de Governança Digital e a EGD.
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4.1.3.3 Riscos envolvidos

 Os principais riscos apontados nas auditorias, relacionados à falta de priorização de 
ações acerca de SPD, foram:

•	 Desalinhamento estratégico entre as áreas finalísticas, a unidade de TI e as estratégias 
organizacionais.

•	 Deficiência no processo de digitalização de serviços públicos e, inclusive, de não digi-
talização de serviços públicos passíveis de serem beneficiados pelo uso da tecnologia da 
informação. 

•	 Direcionamento de esforços para ações pouco ou nada relevantes para a efetividade 
das respectivas políticas públicas atribuídas a cada órgão.

•	 Digitalização de serviços públicos sem considerar critérios críticos para o órgão e para 
o cidadão.

•	 Desinformação, ruídos ou assimetria de informação acerca das ações voltadas para os 
Serviços Públicos Digitais.

4.1.3.4 Principais recomendações

 As recomendações são direcionadas à necessidade de priorização de ações relacionadas 
a SPD, por parte dos órgãos auditados, nos seus respectivos instrumentos estratégicos e planos 
de tecnologia, tanto no nível estratégico quanto no tático. Recomendou-se, principalmente:

•	 Prever a integração e o alinhamento entre todos os instrumentos de planejamento nos 
níveis estratégico (PEI, PETI), tático (PDTI) e operacional (Planos de Ação), destinados às 
áreas finalísticas das unidades envolvidas, que inclua as diretrizes, metas e ações de fomento 
de SPD.

•	 Estabelecer um processo de priorização das ações de TIC, notadamente as ações re-
lacionadas a SPD, explicitando a forma de aplicação de critérios objetivos definidos previa-
mente nos instrumentos de governança e gestão das unidades.

•	 Elaborar um plano de digitalização dos serviços públicos prestados de forma não digital, 
incluindo o estabelecimento de prioridades pautadas na visão do cidadão.
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4.1.4 Avaliação do Monitoramento dos planos de tecnologia pela alta admi-
nistração da Unidade

 Um dos requisitos essenciais para a governança corporativa de TI é o acompanhamento 
e monitoramento, em nível estratégico, do alcance dos objetivos definidos pela Administração 
do órgão e dos riscos identificados, e no nível tático-operacional, do monitoramento das metas 
fixadas, dos indicadores e da situação das ações previstas nos planos diretores de TI. 

A existência de um processo de monitoramento eficaz, conforme descreve o Guia de Gover-
nança de TIC do SISP versão 1.0 (Prática 09), é fundamental para tornar efetiva a divulgação às 
partes interessadas internas e externas e aos órgãos governamentais do alcance dos objetivos 
corporativos, tendo em vista princípios de transparência e accountability, essenciais para o 
setor público. 

A eficácia deste processo de apoio à governança corporativa de TIC, por seu turno, é pré-
-requisito para o monitoramento, sob a perspectiva pontual dos órgãos do SISP, das ações es-
tratégicas e táticas voltadas para o provimento de Serviços Públicos Digitais. Este processo, no 
entanto, também visa, em uma perspectiva macro, oferecer suporte à verificação, pelo órgão 
central do SISP, do nível de transformação já alcançado e que ainda resta para a implantação 
definitiva de um Governo Digital. 

Dentro deste contexto, com vistas a avaliar se a alta administração dos órgãos selecionados na 
amostra controla as metas relacionadas a Serviços Públicos Digitais e fomenta a transparência 
reforçada pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI), foram verificadas ini-
cialmente se metas, ações e indicadores específicos para este fim foram instituídos no Plano 
Diretor de TI, e ainda, se os resultados do referido plano estavam sendo sistematicamente 
monitorados, pelo Comitê de Governança Digital ou estrutura equivalente, e continuamente 
divulgados interna e externamente. 

Foi verificado também se cada órgão instituiu sua Política de Gestão de Riscos, ainda que não 
aderente aos termos da IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016, com vistas a nortear as ações de iden-
tificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos inerentes aos processos de gestão, e se cada 
órgão instituiu um processo formal para internalização dos instrumentos de governança de TIC. 

4.1.4.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 A avaliação realizada no Ministério da Educação demonstrou que ainda não haviam 
sido definidos no PDTI avaliado (PETI/PDTI 2014-2017) indicadores, metas e ações explícitas 
para provimento de SPD, sendo este um dos efeitos da falta de alinhamento estratégico do ór-
gão em relação à EGD, conforme já apontado. Constatou-se ainda que, apesar da existência de 
um Plano de Monitoramento do PDTI, este não foi executado a contento, resultando na falta 
de acompanhamento por parte dos comitês de TI dos resultados deste plano. 
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Quanto à internalização dos instrumentos de governança, verificou-se a execução de um plano 
para divulgar o PETI/PDTI, mas este em essência não alcançou o público externo à área respon-
sável pela TI e não previa a divulgação da situação das ações previstas no plano de metas e ações. 
O MEC ainda não possui uma Política de Gestão de Riscos formalmente instituída e implantada. 

Quanto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, verificou-se também que ainda não 
haviam sido definidos no PDTIC avaliado indicadores, metas e ações explícitas para provimento 
de Serviços Públicos Digitais, observando-se ainda fragilidades nos controles e de seu monito-
ramento por parte do comitê de gestão estratégica do órgão. Destaca-se ainda que o Ministé-
rio não publica os resultados do monitoramento dos indicadores do PEI, das deliberações do 
comitê de TI e nem o próprio PDTIC vigente. O MJ ainda não possui uma Política de Gestão 
de Riscos formalmente instituída e implantada. 

Historicamente, o Ministério da Saúde tem adotado instrumentos que preveem o gerencia-
mento de riscos em um escopo menor de atuação em relação ao que propõe a IN Conjunta 
CGU/MP nº 01/2016, o que demonstra a sensibilidade do órgão em relação à relevância deste 
processo para garantir o atingimento de objetivos organizacionais. Quanto às metas relacionadas 
as demais ações de TIC, verificou-se a ausência de monitoramento formal dos indicadores, metas 
e ações dispostos no PDTI do ciclo anterior (2016), vulnerabilidade que o DATASUS, dentro de 
sua competência de apoio à governança, almeja sanar por meio de adoção de planos formais de 
acompanhamento e de divulgação do instrumento. A transparência dos resultados do PDTI tam-
bém será incrementada com o advento de painéis de monitoramento dos indicadores.

No que se refere ao Ministério do Trabalho, aponta-se a inexistência de metas, indicadores e 
ações previstas para esta finalidade, ausência de monitoramento pelo comitê estratégico de TI 
dos planos de tecnologia (PETI/PDTI), fragilidades relacionadas à internalização destes planos 
por parte dos dirigentes e colaboradores das áreas de negócio, e a inexistência de instrumentos 
de transparência implementados para fins de divulgação da íntegra dos planos e de seus resul-
tados. Verificou-se ainda a ausência de uma política de gestão de riscos formalmente instituída 
dentro do órgão, o que, em conjunto com as demais impropriedades, aponta para a ineficácia 
do processo de acompanhamento e monitoramento de ações destinadas ao provimento dos 
Serviços Públicos Digitais. 

A respeito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se alguns aspectos posi-
tivos, tais como a existência de indicadores, metas e ferramentas nos níveis estratégico, táti-
co e operacional destinados ao monitoramento do provimento dos Serviços Públicos Digitais 
avaliados, a evidente internalização nos processos internos de gestão das diretrizes e políticas 
emanadas pela governança do órgão, bem como a existência de instrumentos de transparência 
relacionados ao tema. Entretanto, foram destacadas como oportunidades de melhoria a revi-
são da Política de Gestão de Riscos do órgão sob a ótica da IN Conjunta 01/2016 MP/CGU, a 
divulgação das atas do Comitê de TI, ressalvadas as informações sigilosas, bem como um maior 
engajamento da alta administração no que se refere ao provimento de Serviços Públicos Di-
gitais, uma vez que, conforme destacado pelo próprio órgão, historicamente o tema não tem 
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sido inserido na pauta do comitê estratégico de TI (CTSI) desde 2012.

O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 05 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes da Dimensão de Governança 
“Monitoramento”

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

4.1.4.2 Principais causas

 Como principais fatores motivadores da falta de monitoramento dos instrumentos de 
governança de TI, bem como das iniciativas relacionadas ao provimento de SPD, podem ser 
citados:

•	 Falta de alinhamento entre o referencial estratégico dos órgãos e a Política de Gover-
nança Digital e a EGD (princípios, diretrizes dispostos no Decreto nº 8.638/2016). 

•	 Sensibilização e conscientização incipiente da alta administração dos órgãos com re-
lação à importância da efetividade da governança corporativa de TIC frente aos objetivos 
corporativos definidos, e para a criação de valor (otimização de custos e de riscos, e reali-
zação de benefícios).

•	 Processo de apoio ao monitoramento dos planos de tecnologia (PETI/PDTI) mal con-
cebido e implantado, ou não priorizado em virtude da insuficiência de recursos humanos e 
tecnológicos. 

•	 Falta de supervisão dos processos de apoio à governança corporativa de TI, por parte 
da alta administração dos órgãos.

•	 Sensibilização e conscientização incipiente da alta administração dos órgãos com relação 
aos benefícios obtidos com a expansão e inovação na prestação dos Serviços Públicos Digi-
tais, tendo como foco os beneficiários das políticas públicas e o cidadão de uma maneira geral.

•	 Ausência na estrutura organizacional dos órgãos de uma função responsável pelo moni-
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Há o devido monitoramento das ações destinadas ao provimento de
serviços digitais (do PDTI).
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toramento estratégico, tático e operacional das iniciativas relacionadas a Serviços Públicos 
Digitais, e com o devido alinhamento à Política de Governança Digital.

4.1.4.3 Riscos envolvidos

 Dentre os riscos e vulnerabilidades potencializados pela falta de monitoramento das 
ações destinadas ao provimento de Serviços Públicos Digitais, destacam-se: 

•	 Prejuízos à criação de valor pretendida pela governança corporativa e de TIC, em vir-
tude da falta de efetividade do PETI e do PDTI, que, por não serem monitorados, acabam 
assumindo um papel de menor significância como peça balizadora do processo de aquisição 
de bens e serviços de TI.

•	 Risco de que decisões estratégicas voltadas à correção de rumos ou para atender a 
necessidades de novas priorizações não sejam tomadas de maneira tempestiva em virtude 
do desconhecimento sobre o resultado parcial (quantitativo e qualitativo) das ações estra-
tégicas de TIC, incluindo as ações de provimento de SPD previstas no PETI/PDTI.

•	 Risco de provimento inadequado dos Serviços Públicos Digitais prestados pelos órgãos, 
decorrentes de deficiências de controles internos voltados para o tratamento de riscos não 
detectados ou monitorados. 

•	 Risco de não atingimento dos objetivos corporativos decorrente do desestímulo à cul-
tura de gestão de riscos.

No que concerne ao Governo Digital, menciona-se ainda o risco de ineficiência do processo 
de monitoramento dos objetivos estratégicos previstos na EGD, bem como de dificuldades no 
acompanhamento do processo de transformação do Governo Digital, dadas as fragilidades nos 
controles internos dos órgãos que visam o fornecimento tempestivo da situação de indicadores 
e metas alinhadas à macro estratégia, sobretudo no que diz respeito às ações voltadas à expan-
são e inovação na prestação de SPD.

4.1.4.4 Principais recomendações

 Com base nos fatores motivadores das deficiências de controles internos identificadas 
nos órgãos, no tocante ao controle e ao monitoramento das metas relacionadas ao provimento 
de SPD, foram tecidas as seguintes recomendações estruturantes aos órgãos: 

•	 Aperfeiçoar o processo de monitoramento dos planos de tecnologia, por meio da for-
malização de Planos de Monitoramento dos resultados e do alcance dos objetivos e das me-
tas, da aferição dos indicadores e da situação das ações previstas nos planos de tecnologia 
(PETI/PDTI), implantando a avaliação de melhorias e lições aprendidas.

•	 Elaborar Planos de Divulgação dos instrumentos de planejamento de TIC (PETI/PDTI) 
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e de seus resultados.

•	 Estabelecer estruturas, processos, ferramentas (Ex.: painéis na internet e intranet) e 
instrumentos que apoiem a governança corporativa de TIC dentro dos órgãos, e que, além 
de tornarem o monitoramento mais eficiente, possibilitem tanto a internalização de dire-
trizes estratégicas, quanto a divulgação, ao público interno e externo, dos resultados de 
indicadores, metas e ações dos planos de tecnologia (PETI/PDTI). 

•	 Instituir, formalmente, uma Política de Gestão de Riscos que contemple as intenções 
e diretrizes gerais, princípios, competências e responsabilidades relacionadas à gestão de 
riscos, nos moldes da IN Conjunta CGU/MP Nº 01, de 10 de maio de 2016.

As medidas recomendadas visaram propiciar o gerenciamento mais eficaz e eficiente das ações 
implementadas, na perspectiva da governança corporativa de TI e do provimento de Serviços 
Públicos Digitais, que por sua vez, irão facilitar o monitoramento tempestivo, por parte da SE-
TIC/MPDG dos objetivos, indicadores e metas fixados na EGD. 

As recomendações também objetivaram o fomento e o estímulo ao controle social, na medida 
em que irão resultar na disponibilização de informações que subsidiam o acompanhamento 
de ações por parte dos usuários dos serviços prestados e pelas unidades governamentais com 
perfil de centro de governo.

4.1.5 Principais fragilidades encontradas em Governança de SPD

Alinhamento Estratégico

1 Inexistência de políticas ou Diretrizes que versem sobre SPD.

2 Instrumentos estratégico-táticos (PETI, PDTI) não possuem menções ou objetivos explícitos 
que tratem de SPD.

3 Inexistência de política de governança corporativa e de política de tecnologia da informação e 
comunicações.

4 Inexistência de eixo estruturador voltado para a melhoria dos serviços digitais.

5 A digitalização de Serviços Públicos não se encontra abrangida pela estratégia institucional.

6 Posicionamento hierárquico da área de TIC não favorece o alinhamento entre os objetivos es-
tratégicos e as ações de TI.

Envolvimento da alta administração

1 Inexistência ou baixo número de reuniões dos comitês de caráter estratégico.

2 Não envolvimento da alta administração com as iniciativas relacionadas ao provimento de 
SPD.

3 Inexistência de estrutura colegiada de natureza deliberativa, nos moldes da Política de 
Governança Digital.

4 Os membros titulares não participam regularmente das reuniões dos comitês existentes.

Priorização de recursos

1 Inexistência de participação das áreas finalísticas no processo de priorização de iniciativas re-
lativas ao provimento de SPD.
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2 Priorização de ações relacionadas a SPD apenas sob a perspectiva da área de tecnologia da in-
formação e comunicações.

3 Inexistência de plano de digitalização de serviços públicos prestados ainda de forma não digital.

4 Não priorização do tema SPD nos instrumentos de governança e gestão.

5 Não adoção de critérios claros e bem definidos para selecionar e classificar as necessidades in-
ventariadas.

6 Falta de reuniões dos comitês estratégicos para deliberar sobre priorizações.

Monitoramento dos planos de tecnologia

1 Ausência de indicadores, metas e ações explícitas para provimento de SPD no PDTI.

2 Fragilidades na execução de plano de monitoramento do PDTI.

3 Falta de acompanhamento por parte dos comitês de TI dos resultados do PETI/PDTI.

4 Inexistência de Política de Gestão de Riscos formalmente instituída e implantada.

5 Inexistência de instrumentos de transparência implementados para fins de divulgação da ínte-
gra dos planos (PETI/PDTI) e de seus resultados.

4.1.6 Boas práticas em Governança de SPD

 No que tange à Governança de Serviços Públicos Digitais, destacam-se as seguintes 
boas práticas verificadas durante as auditorias:

•	 A movimentação no Ministério da Educação para o desenvolvimento de uma Platafor-
ma de Serviços Digitais, para o qual serão orientados esforços de tecnologia da informação 
e comunicações. Uma vez validada e concretizada a plataforma, esta possibilitará o provi-
mento de serviços públicos digitais e a digitalização de outros serviços já existentes e não 
digitalizados, conforme a necessidade dos cidadãos.

•	 O processo de realocação de orçamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
conforme andamento da execução dos projetos, de forma a otimizar a aplicação dos recur-
sos disponíveis. 

•	 Processo de priorização do Portfólio de Produtos de Tecnologia da Informação (PPTI), 
realizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual ocorre periodicamente.

•	 A criação do Comitê Estratégico pelo Ministério do Trabalho, para priorização, moni-
toramento e acompanhamento da execução das ações estratégicas, além de estabelecer 
políticas, diretrizes e planos relativos à Tecnologia da Informação e à Governança Digital.

•	 A elaboração pela equipe de apoio à governança de TIC, no MEC e no MS, de um Plano 
de Monitoramento formal dos resultados do PETI ou PDTI, envolvendo a designação de 
responsáveis (“pontos focais”), nas diversas áreas gestoras do órgão, para aferição de indi-
cadores e posterior registro em ferramenta informatizada para fins de consolidação. Esta 
boa prática permite ampliar a eficiência do processo de monitoramento.
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4.1.7 Conclusão sobre a Governança de SPD

 Com a finalidade de obter uma visão geral sobre a eficácia e a efetividade do processo 
de governança para provimento de Serviços Públicos Digitais, foi feita a consolidação dos resul-
tados dos testes aplicados em cada órgão, atribuindo pontos seguindo metodologia específica: 
2 pontos para atendido; 1 ponto para atendido parcialmente; 0 pontos para não atendido.

Em seguida, os pontos obtidos em cada teste foram multiplicados a um fator de peso selecio-
nado a partir do grau de relevância do teste em relação à dimensão onde está inserido: Peso 1 
para os testes que tratam de aspectos formais (Ex.: formalização do comitê de TIC); Peso 3 para 
testes que versam sobre a efetividade de aspectos da governança de TIC; Peso 5 para os testes 
de alta efetividade (Ex.: assiduidade da Alta Administração nas reuniões do comitê de TIC).

Por fim, a partir do somatório dos pontos multiplicados pelos fatores de peso, foi elaborada 
memória de cálculo visando identificar o nível de atendimento, em termos percentuais, de cada 
dimensão em relação ao total de pontos. Para melhor visualizar o resultado, segue um histogra-
ma com os resultados obtidos por cada dimensão:

Gráfico 06 – Resultado da avaliação da Governança de Serviços Públicos Digitais Percentual de 
atendimento dos testes – Por Dimensão (em %)

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

A partir deste gráfico, no qual 100% de atendimento indica que a resposta foi integralmente 
positiva para cada teste realizado, percebe-se que a dimensão “Envolvimento da Alta Adminis-
tração”, que trata de aspectos formais e de funcionamento relativos ao comitê estratégico de 
TIC, auferiu um nível de 54% de atendimento dos testes, enquanto que as demais dimensões 
ficaram bem abaixo da média desejável, com destaque negativo para a dimensão “Monitora-
mento”, que obteve um nível de atendimento de somente 19% dos testes. 
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No contexto específico da dimensão Envolvimento da Alta Administração, verificou-se, 
de uma maneira uniforme, que os dirigentes dos órgãos visitados deram ênfase na instituição 
formal dos comitês estratégicos de TIC, criados com o objetivo de tomar decisões estratégi-
cas para a TIC, com estrutura colegiada, conforme as orientações e o modelo referencial de 
governança de TIC do SISP (Guia de Governança de TIC versão 1.0), e seguindo iniciativas pre-
conizadas pela extinta Estratégia de Governança de Tecnologia da Informação do SISP (EGTI).

No geral, os comitês verificados têm o caráter deliberativo, possuem estrutura multidisciplinar 
para tratar de questões e decisões relevantes à governança de TIC e tem como membros ti-
tulares, instituídos por portaria, representantes da alta administração e dirigentes das áreas de 
negócio e de TIC dos órgãos, havendo paridade nesta representação. 

Entretanto, em que pese a conformidade em relação à estruturação dos Comitês de TIC, nos 
órgãos visitados, restou evidenciado que estes comitês não lograram sucesso em fortalecer o 
engajamento, compromisso e participação de membros da Alta Administração nas atividades 
relacionadas à governança corporativa de TIC (avaliar, dirigir e monitorar as ações de TIC), 
sendo verificado que os membros titulares não participaram de maneira regular das reuniões 
dos comitês realizadas nos anos de 2014, 2015 e 2016 (inassiduidade habitual).

Em alguns órgãos, foi frequente o envio de representantes, principalmente das áreas de negó-
cio, para substituir membros titulares nas reuniões realizadas no período considerado. Tam-
bém foi constatada a ausência sistemática de dirigentes de algumas áreas de negócio, em todas 
as reuniões realizadas no período, corroborando com a inadequação do funcionamento do 
comitê em relação às boas práticas preconizadas no Guia de GovTIC do SISP. 

Em adição, foi verificado que os comitês estratégicos de TIC não se reuniram, no período ana-
lisado, dentro da frequência estabelecida em seu regimento interno, ou ainda, não eram con-
vocadas reuniões para discussão de pautas propostas pelas equipes técnicas (áreas e negócio 
e de TI, excetuando-se os dirigentes). Com efeito, na percepção da equipe técnica da maioria 
dos órgãos visitados, algumas decisões relativas à TIC foram tomadas de maneira autocrática 
ou sem o respaldo do comitê. 

Até meados de 2016, praticamente todos os órgãos visitados ainda não haviam instituído o seu 
Comitê de Governança Digital (CGD), nos moldes propostos pelo Decreto nº 8.638/2016, 
muito embora todos já possuíssem um Comitê de TIC, ou seja, uma instância colegiada para 
tratar de assuntos estratégicos relacionados à TIC. 

Neste mesmo período, os Comitês de TIC ainda não haviam deliberado, de maneira explícita, 
sobre questões relacionadas diretamente com o provimento ou ampliação da oferta de Servi-
ços Públicos Digitais, nos moldes da EGD, demonstrando que a Alta Administração dos órgãos 
ainda estava, na época das avaliações, submetida a um lento processo de sensibilização frente 
ao novo paradigma da Governança Digital. 
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Em suma, mais de 90% do resultado negativo apurado nesta dimensão diz respeito a aspectos 
inerentes à efetividade/funcionamento dos comitês estratégicos de TIC (inassiduidade habitual 
do dirigente máximo de cada unidade, baixa frequência das reuniões e ausência de pautas vol-
tadas à oferta e ampliação de SPD), conforme ilustrado no gráfico a seguir.

Gráfico 07 – Composição dos problemas na dimensão “Envolvimento da Alta Administração”
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Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

Considerando a inerente integração entre as dimensões avaliadas, é possível afirmar que as 
vulnerabilidades detectadas na dimensão “Envolvimento da alta administração”, relacionadas 
com o funcionamento inadequado e a baixa efetividade dos Comitês de TIC contribuíram, em 
alguma medida, no mal desempenho das demais dimensões avaliadas, visto que o alinhamento 
estratégico, a priorização e o monitoramento de iniciativas são influenciados diretamente pelo 
nível de compromisso da Alta Administração dos órgãos.

A dimensão de Alinhamento Estratégico está relacionada principalmente com o direcionamen-
to e alinhamento das ações de TIC com as necessidades da organização e suas partes envolvidas, 
conforme a prática 06 descrita no Guia de GovTIC do SISP. Um dos facilitadores deste alinhamen-
to é o posicionamento hierárquico da área responsável pela gestão de TI em nível estratégico, ou 
seja, como diretoria ou até secretaria, dentro da matriz organizacional. Sobre este aspecto, foi 
recomendado aos órgãos MJSP e MTb rever o posicionamento da sua área de TI.  

O alinhamento estratégico diz respeito também à previsão, nos planos de tecnologia (PETI/
PDTI), de objetivos estratégicos, metas, indicadores e ações voltadas explicitamente ao pro-
vimento dos serviços digitais. As auditorias demonstraram que nenhum dos instrumentos de 
planejamento avaliados, vigentes no exercício de 2016, previram mecanismos que apontassem, 
de forma intencional, para os objetivos e metas fixados na EGD. 
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A maioria dos gestores apontou como circunstância atenuante o fato de que o Decreto nº 
8.638/2016 havia sido publicado em janeiro de 2016, e de que a macro estratégia EGD foi tor-
nada pública somente em março do mesmo ano, por intermédio da publicação da Portaria MP 
nº 68, de 07 de março de 2016. Contudo, em que pese o argumento aparentemente plausível, 
no período abrangido pelo escopo dos exames, na maioria dos órgãos visitados, não se vislum-
braram sequer iniciativas para atualização dos planos de metas e ações de TIC.

Outro aspecto verificado na dimensão Alinhamento Estratégico diz respeito à inexistência de 
uma Política de Governança de TIC devidamente formalizada, cuja adoção tem o propósito 
de modificar ou manter a cultura organizacional com base em princípios e diretrizes que a alta 
administração do órgão entende que devem nortear os processos e outros procedimentos de 
apoio à governança, inibindo, inclusive, padrões de comportamento inadequados ou fora de 
critérios técnicos aceitos, inclusive dos próprios dirigentes. 

Os gestores dos órgãos visitados alegaram que houve impactos na gestão de 2016 decorrentes 
da reforma administrativa promovida mediante Medida Provisória nº 726, de 12 de maio de 
2016, que resultou na reestruturação de alguns órgãos (Ex.: cisão do Ministério do Trabalho e 
Previdência) e na troca dirigentes, que, por sua vez, em virtude de lacunas no processo decisó-
rio, deu causa a intempestividades na revisão do PETI/PDTI. Entretanto, apesar do potencial de 
mitigar os efeitos de uma eventual mudança na cadeia de comando e de inibir práticas indeseja-
das, tais como interferências políticas e violações de integridade, nenhum dos órgãos visitados 
possuía uma Política de Governança de TIC devidamente formalizada.

Quanto à dimensão Priorização, com exceção do MEC e da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, nenhum dos órgãos possuíam iniciativas priorizadas relacionadas com o provimento, 
expansão ou inovação de Serviços Públicos Digitais no contexto de seus planos de tecnologia 
(PETI/PDTI) ou no planejamento estratégico institucional, vigentes até o final do exercício de 
2016. Destaque para o MEC, cujo PDTI traz as necessidades consolidadas de TI explicitamente 
pontuadas por meio da técnica GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), apesar de não ter le-
vado em consideração a visão da área de negócio, e para o MS, que insertou no plano de metas 
e ações do PDTI 2017-2018 uma ação específica para oferta e ampliação de SPD. 

Nenhum dos órgãos apresentou um plano de digitalização de serviços prestados de forma não 
digital, no todo ou em parte, sendo também justificado que a EGD era uma estratégia macro 
ainda não disseminada e de que não houve tempo hábil para a elaboração de planos deste cali-
bre. Com vistas a fomentar a realização prévia de outras atividades estruturantes e oportunas, 
tais como o mapeamento de processos e de riscos, foi recomendado que cada órgão mapeasse 
seus processos e realizasse estudos de viabilidade para subsidiar a elaboração de planos de 
digitalização voltados para a desburocratização e melhoria na prestação dos serviços públicos.

Um aspecto que interferiu significativamente na etapa de priorização das ações diz respeito à 
baixa frequência de reuniões dos Comitês estratégicos de TIC e à inassiduidade dos membros 
titulares nas reuniões realizadas por esses comitês, conforme já mencionado. 
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De acordo as boas práticas preconizadas pelo órgão central do SISP, são nas reuniões do Co-
mitê de TIC que devem ocorrer as priorizações de ações e de recursos para conduzir as ações 
de TIC. Ocorre que, nas poucas atas de reuniões disponibilizadas pelos órgãos visitados, não 
se vislumbraram discussões ou tomadas de decisão acerca de priorizações, o que indica que 
ou não há transparência daquelas eventuais priorizações que de fato ocorreram ou não houve 
priorizações no período avaliado. 

Aponta-se ainda que o estabelecimento de critérios pré-definidos, sobretudo aqueles que con-
sideram cenários de risco e benefícios ao cidadão, torna o processo de priorização de recursos 
transparente e mitiga o risco de decisões arbitrárias e sem foco no cidadão. Neste quesito, o 
Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, no contexto da elaboração dos planos vigentes 
até 2016, não apresentaram evidências de definição e uso de critérios para priorização de ini-
ciativas direcionadas para provimento dos SPD.

Com relação ao Monitoramento, verificou-se que todos os órgãos visitados não estavam reali-
zando o monitoramento formal dos resultados dos planos de tecnologia, ou seja, não estavam fa-
zendo a aferição dos indicadores previstos no PETI/PDTI, conforme a periodicidade anteriormen-
te definida, ou não estavam verificando a situação das ações e o cumprimento das metas fixadas. 

Alguns dos órgãos visitados realizavam um monitoramento informal durante a vigência do PDTI, 
ou ainda, elaboravam relatórios de monitoramento parciais, mas sem um caráter continuado. 
Considerando esta ausência de dados consolidados de monitoramento, e considerando que 
as atas dos comitês disponibilizadas não tiveram como pauta deliberar explicitamente sobre 
rumos na condução do PETI/PDTI, conclui-se que os comitês não acompanhavam estes planos. 

O SISP recomenda expressamente como boa prática de governança (Prática 04) o monitora-
mento dos riscos de TIC, enquanto a IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016, publicada em maio de 
2016, fomenta o monitoramento dos riscos corporativos dos órgãos envolvendo também as 
áreas de negócio e não somente os riscos de TI ou de segurança da informação. Assim, mostra-
-se relevante que os órgãos avaliados definam sua Política de Gestão de Riscos Corporativos 
no intuito de nortear a implantação de Gestão de Riscos, sem a qual não há como os controles 
internos oferecerem segurança razoável para o alcance dos objetivos, incluindo aqueles re-
lacionados com o provimento de SPD. Dos cinco órgãos avaliados, somente a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil definiu sua política de riscos em 2009, em que pese a necessidade de 
revisão à luz da nova IN Conjunta. 

As deficiências verificadas no processo de monitoramento demonstraram que os planos de 
tecnologia não são enxergados pela alta administração dos órgãos como sendo instrumentos 
de fato estratégicos, pois esta lacuna de relatórios de monitoramento indica que a supervisão 
do processo de monitoramento, por parte dos dirigentes, é falha ou inexistente.

No geral, a fase inicial do ciclo de vida do PETI/PDTI ocorre a contento (diagnóstico situacio-
nal), tendo como produto uma primeira versão do instrumento de planejamento. Porém, as 
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deficiências de monitoramento ensejam a percepção de que os planos de tecnologia são úteis 
apenas como balizadores ou guias para o processo de aquisição de bens e serviços de TI con-
duzido pelas áreas de TI dos órgãos.

As deficiências de controle interno verificadas nas quatro dimensões avaliadas (alinhamento, 
envolvimento, priorização e monitoramento) permitem concluir, com razoável segurança, que 
as estruturas e o arranjo de governança corporativa de TIC dos órgãos visitados, bem como o 
produto de seus processos internos, não refletem de maneira efetiva os processos de avaliação, 
direção e de monitoramento das ações estratégicas de TIC.

Sob a perspectiva de Governo Digital, os impactos são significativos quanto ao provimento dos 
SPD, uma vez que sem uma governança corporativa de TIC refletida nos instrumentos criados 
para esta finalidade, não há como oferecer segurança razoável de que os objetivos estratégicos 
definidos na EGD serão alcançados (Objetivo OE.04 - Expandir e inovar a prestação de servi-
ços digitais), mesmo com o alinhamento formal dos órgãos a esta estratégia macro.

4.2 Gestão de Serviços Públicos Digitais

 Em linhas gerais, a avaliação sobre a Gestão dos Serviços Públicos Digitais teve como 
escopo avaliar o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) dos processos de gestão dos serviços 
públicos selecionados em cada órgão, utilizando como referência principal o Decreto Cidadão 
e o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), além de outros 
padrões e boas práticas consagradas. A partir do referencial adotado na avaliação de cada ser-
viço, foram consideradas as seguintes dimensões: 

•	 Planejamento; 

•	 Foco no cidadão; e 

•	 Monitoramento.

Por sua vez, para cada dimensão de gestão foi atribuída uma questão de auditoria a ser res-
pondida pela equipe da CGU, tomando como base a aplicação de procedimento de auditoria 
específico junto aos órgãos. 

A relação entre as dimensões e as questões de auditoria encontra-se resumida no quadro a seguir: 
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Quadro 03 – Questões de auditoria versus Dimensões de gestão4

Dimensão avaliada Questão de auditoria

Planejamento
A Unidade realiza o devido planejamento para a prestação de Serviços 

Públicos Digitais que oferece, considerando as necessidades do público alvo 
e a eficiência do processo?

Foco no cidadão A Unidade presta serviços digitais com foco no cidadão?

Monitoramento A Unidade realiza o devido monitoramento da prestação de serviços públi-
cos digitais que oferece para realizar melhorias?

A avaliação de cada dimensão se baseou na análise de evidências obtidas a partir de um procedimen-
to que envolveu testes de auditoria sobre aspectos considerados relevantes no contexto dos seguin-
tes habilitadores do COBIT 5: Informações; Infraestrutura de Serviços e Aplicações e Processos. 

E ainda, para a seleção dos testes, notadamente no que concerne à dimensão “Planejamento”, 
foram consideradas atividades ligadas ao monitoramento de resultados, alcance de objetivos e 
disponibilidade dos serviços digitais, que, na opinião da CGU, tem potencial de impactar direta-
mente na oferta de Serviços Públicos Digitais pelo Governo Federal como um todo, conforme 
o paradigma de Governo Digital. 

Assim, os testes envolveram análise sobre diversos artefatos e recursos relevantes para o ob-
jeto avaliado, a exemplo da Carta de Serviços ao Cidadão, Portal de Serviços do Governo 
Federal, portarias de instituição de procedimentos e controles, portais oficiais de prestação 
dos serviços, ferramentas de perguntas frequentes, instruções e procedimentos para recepção 
e tratamento de demandas pela Ouvidoria do órgão, mapeamento de processo dos serviços, 
dentre outros.

A seguir, em conformidade com o detalhamento já expresso neste relatório, são apresentados 
resumidamente os SPD, em cada um dos órgãos, que compuseram a amostra de serviços, cuja 
a gestão foi avaliada:

Quadro 04 – Amostra de Serviços Públicos Digitais

Órgão Serviço Público Ferramenta que presta o 
serviço de maneira digital

Ministério do 
Trabalho

Assistência à rescisão de contrato de trabalho Homolognet

Requerimento de seguro-desemprego Empregador Web 

Ministério da 
Educação

Fies - O Fundo de Financiamento Estudantil SISFIES

Prouni - O Programa Universidade para Todos SISPROUNI

Sisu – Sistema de Seleção Unificada SISU

Ministério da 
Justiça e 

Segurança 
Pública

Solução de Conflitos de Consumo https://www.consumidor.gov.
br 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, 
Prisionais e sobre Drogas Sinesp Cidadão

Concessão de refúgio Sisconare

4  As respostas para as questões estão presentes, de forma completa, nos respectivos relatórios individuais dos 
cinco órgãos auditados. Para este presente trabalho, tais respostas foram sintetizadas e o que se segue são os aponta-
mentos mais relevantes consolidados.
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Secretaria da 
Receita 

Federal do 
Brasil

Pedido de restituição, ressarcimento e reembolso (PER/DCOMP)

Declaração de informações sobre rendimentos (alu-
guéis) e negócios (compra, venda, etc.) Dimob

Prestação das informações referentes às obrigações fis-
cais, previdenciárias e trabalhistas ESocial

Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física DIRPF

Ministério da 
Saúde

Cartão SUS Cartão SUS 

Sistema Nacional de Transplante
Sistema de Informações de 
Gerenciamento do Sistema 

Nacional de Transplantes (SIG)

SAGE - A Sala de Apoio à Gestão Estratégica Portal SAGE

O resultado de cada teste permitiu que a equipe da CGU emitisse opinião pontual sobre o 
atendimento pleno ou parcial, ou ainda pelo não atendimento do órgão, em relação a cada tes-
te, que por fim, no conjunto dos testes, permitiu formular uma opinião sobre a adequabilidade 
de cada dimensão de gestão dos SPD da amostra.

4.2.1 Avaliação do Planejamento para a prestação de Serviços Públicos Digitais

 Para o atendimento às finalidades, princípios e diretrizes da Política de Governança 
Digital do Governo Federal, e tendo em vista o devido alinhamento junto aos objetivos estraté-
gicos previstos na Estratégia de Governança Digital (EGD) no eixo de “Prestação de Serviços”, 
uma vez priorizadas pelas estruturas de governança as iniciativas e alocados os recursos ne-
cessários, a expectativa é de que a Administração dos órgãos do SISP realize um planejamento 
adequado para a consecução das metas de expansão dos Serviços Públicos Digitais e para a sua 
manutenção, tendo em vista as necessidades de seu público alvo.

Sendo assim, foi avaliado o planejamento para a prestação dos serviços digitais por parte das 
unidades gestoras dos órgãos selecionados, planejamento este considerado pela equipe da CGU 
como o mínimo necessário para orientar a execução de atividades ligadas ao monitoramento 
de resultados, ao alcance de objetivos e à disponibilidade dos serviços digitais em comento e 
que impactam diretamente na materialização da visão de Governo Digital junto ao cidadão. 

Dessa forma, considerando como principal critério a existência nas áreas técnicas dos órgãos 
(de negócio ou de TI) de instrumentos, ferramentas ou mecanismos concebidos em atendi-
mento ao que dispõe o Decreto Cidadão e que demonstram a adoção de boas práticas inseri-
das no contexto tanto da gestão de TI quanto da oferta de serviços públicos, foram avaliados 
os seguintes tópicos: 

•	 Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ou níveis de serviço para a presta-
ção dos serviços digitais (Guia Metodológico da “Gespública”); 

•	 Realização de mapeamento do processo de atendimento dos serviços públicos e dos 
riscos inerentes a este processo; e implantação de controles internos para o tratamento dos 
riscos identificados e avaliados. Esta boa prática fomentada recentemente pela IN Conjunta 
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CGU/MP nº 01/2016 visam conferir segurança razoável de que os principais objetivos vin-
culados aos serviços digitais avaliados serão alcançados;

•	 Existência de levantamentos sobre requisitos de infraestrutura e suporte técnico ne-
cessários para prestação dos serviços, no sentido de demonstrar que os órgãos detêm 
informações técnicas úteis que permitam uma gestão adequada dos serviços digitais (seção 
12 da NBR ISO/IEC 27002:2013); e 

•	 Elaboração de Planos de Continuidade de Negócio (PCN) para aqueles serviços consi-
derados críticos pelos próprios órgãos gestores (boa prática preconizada no item DSS04 do 
COBIT 5 e na NBR ISO/IEC 22301:2013). 

Por fim, também foram solicitados aos órgãos levantamentos sobre os resultados advindos da 
digitalização de serviços públicos, visando obter evidências concretas de que a transformação 
digital atualmente fomentada pelo Governo Federal, na perspectiva dos órgãos do SISP, tem 
contribuído e gerado benefícios para a sociedade brasileira em termos de agregação de valor 
no exercício de direito ou no cumprimento de um dever. 

4.2.1.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 No Ministério da Educação foi constatada a inexistência de padrões de qualidade, 
níveis de serviços e critérios objetivos para a prestação dos serviços do Fies, Prouni e Sisu, con-
forme dispõe o Decreto Cidadão. Também, não se verificou uma abordagem sistematizada e 
documentada de gestão de riscos, ou seja, a Unidade Gestora não implantou controles internos 
baseados em riscos mapeados de maneira formal, não possuindo, ainda, planos de continuidade 
de negócio para os serviços selecionados, a despeito da criticidade dos serviços. Constatou-se 
ainda a ausência de diagnósticos de infraestrutura e de suporte técnico e também dos benefí-
cios advindos da digitalização dos serviços públicos, contudo, o órgão enfatizou que os serviços 
somente são viáveis em sua forma digital, considerando que seu público-alvo principal são 
estudantes, da rede privada e pública, e instituições de ensino superior distribuídos em todo o 
território nacional. 

Com relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, verificou-se a adoção de crité-
rios de qualidade para os serviços digitais avaliados, no entanto, estes critérios não constam da 
Carta de Serviços ao Cidadão e não obedecem a um padrão: enquanto os critérios do serviço 
consumidor.gov.br baseiam-se no nível de satisfação dos usuários, os critérios do serviço Sinesp 
Cidadão têm um foco nas ocorrências registradas pela Central de Relacionamento do órgão. 
Quanto ao mapeamento do processo de atendimento e de gestão de riscos, constatou-se que 
estas boas práticas não se encontram implantadas institucionalmente: apenas a área responsável 
por manter o consumidor.gov.br apresentou um mapeamento formal de todo o processo de 
atendimento do serviço; já a unidade gestora responsável pelo Sinesp Cidadão foi a única que 
demonstrou ter realizado um mapeamento dos riscos inerentes ao processo de atendimento 
e definiu controles internos com base nestes riscos. Nenhum dos serviços possui um plano de 
continuidade de negócio associado, no entanto, é importante ressaltar que os sistemas não são 
considerados críticos pelo órgão. 
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Os benefícios advindos da digitalização dos serviços foram devidamente mapeados pelo órgão, 
com destaque para a desburocratização do processo de resolução de conflitos entre consu-
midores e empresas privadas (consumidor.gov.br) e para a disponibilização de acesso fácil a 
informações úteis ao cidadão acerca dos registros de ocorrências relativas à segurança pública 
(Sinesp Cidadão). Não foram levantadas informações sobre a economia obtida com a implan-
tação destes serviços.

Quanto ao Ministério da Saúde, verificou-se que o planejamento dos serviços não inclui o 
estabelecimento de critérios objetivos, a definição de padrões de qualidade, bem como o mo-
nitoramento destes, e a realização de pesquisa de satisfação dos usuários nos termos do Decre-
to nº 6.932/2009 de maneira estruturada. Com exceção do Cartão SUS, serviço que é gerido 
diretamente pelo DATASUS e que apresentou um mapa simples das etapas de atendimento ao 
usuário, verificou-se que o órgão não faz um mapeamento do processo de atendimento dos 
serviços prestados. O Ministério também não adota um processo formal de gerenciamento de 
riscos corporativos, e sendo assim, os riscos não são mapeados de maneira formal, apesar de 
uma das áreas gestoras ter apresentado uma lista de potenciais riscos que estão sendo atual-
mente geridos para manter o SNT/SIG, serviço crítico, em pleno funcionamento. Foi identifi-
cado ainda um Plano de Continuidade de Negócio somente para o SNT/SIG, porém, esse não 
é efetivo, uma vez que necessita de uma revisão.

Após o exame dos instrumentos de planejamento do Ministério do Trabalho voltados para a 
gestão dos Serviços Públicos Digitais, foi possível identificar a ausência de padrões de qualidade 
ou níveis de serviço para a prestação dos serviços, bem como a falta de definição pela Unida-
de de critérios objetivos para essa finalidade; a ausência de mapeamento dos processos dos 
serviços públicos testados; a falta de mapeamento dos riscos, dos controles internos baseados 
nestes riscos mapeados e de um plano de continuidade da prestação dos serviços em caso de 
indisponibilidade; e a ausência de estudo/levantamento sobre a necessidade de infraestrutura e 
suporte técnico. Não foi apresentado levantamento sobre os benefícios advindos da digitaliza-
ção dos serviços avaliados. 

Na Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se a ausência de padrões de quali-
dade ou níveis de serviços e critérios objetivos para a prestação dos serviços, além de crité-
rios objetivos para o estabelecimento de indicadores e metas para a digitalização de etapas 
ainda não digitalizadas. Não foi demonstrada a realização de um mapeamento do processo 
de atendimento dos serviços públicos avaliados, e ainda, não é adotado um processo formal e 
estruturado de gestão de riscos, sendo que a continuidade dos serviços é mantida a partir de 
controles instituídos sem vinculação a riscos identificados e avaliados de maneira sistemática e 
documentada. 

Ressalta-se que o PCN apresentado tem o risco de ser ineficaz, pois se encontra desatualizado, 
com informações genéricas e houve participação efetiva apenas do prestador de serviços de 
tecnologia da informação na elaboração. Com relação à infraestrutura necessária para suportar 
os serviços, o órgão ressaltou apenas que esta especificação é prevista pelo prestador de ser-
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viços para atendimento aos requisitos não funcionais de cada demanda de desenvolvimento de 
software. Quanto aos benefícios da digitalização dos serviços prestados, a SRFB destacou que 
há uma desburocratização no atendimento, considerando a redução significativa da presença 
dos contribuintes nas unidades do órgão, destacando ainda a redução da incidência de erros nas 
declarações apresentadas pelos contribuintes.

O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 08 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes da Dimensão de Gestão 
“Planejamento”

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

4.2.1.2 Principais causas

 Como principais causas das fragilidades no processo de planejamento para prestação 
dos Serviços Públicos Digitais, podem ser citadas:

•	 Sensibilização incipiente dos dirigentes acerca da importância do Decreto nº 6.932, 
de 11 de agosto de 2009 (Decreto Cidadão) e dos benefícios da adoção das boas práticas 
preconizadas pela GesPública.

•	 Divergência de entendimento em relação ao conceito de “serviço público”, decorrente 
da falta de uma de padronização governamental que sirva de referência para o levantamen-
to dos requisitos necessários à prestação de serviços públicos na forma digital. 

•	 Falta de levantamentos acerca dos requisitos e dos níveis de satisfação esperados pe-
los usuários dos serviços. Esta lacuna impacta na definição de indicadores e parâmetros 
mínimos de qualidade a serem sistematicamente adotados na etapa de monitoramento do 
desempenho dos serviços. 

•	 Ausência de uma Política de Gestão de Riscos formalmente instituída dentro do órgão. 
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Foi realizado estudo dos benefícios advindos da digitalização do serviço.

Foi realizado estudo da necessidade de infraestrutura e suporte técnico
necessários para prover o serviço.

Existe um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) que contemple o
serviço.

O processo de atendimento do serviço encontra-se mapeado.

Foram estabelecidos padrões de qualidade e/ou Níveis de Serviço para a
prestação do serviço

Os padrões de qualidade e/ou Níveis de Serviço estabelecidos basearam-
se em critérios objetivos.

Os riscos relativos ao processo de atendimento do serviço foram
mapeados de maneira formal e estruturada.

A Unidade implantou controles para tratar os riscos formalmente
mapeados.



48

4.2.1.3 Riscos envolvidos

 As fragilidades detectadas no planejamento das atividades de provimento dos Serviços 
Públicos Digitais avaliados expõem os órgãos aos seguintes riscos de: 

•	 Desconformidade em relação ao Decreto Cidadão e ao decreto que instituiu a Política 
de Governança Digital (Decreto nº 8.638/2016). 

•	 Ausência de clareza em relação a requisitos, parâmetros, metas e objetivos que serão 
perseguidos no decorrer da execução das atividades de provimento, expansão e inovação 
de Serviços Públicos Digitais. 

•	 As atividades de controle não serem suficientes e apropriadas no sentido de assegurar, 
razoavelmente, o atingimento de objetivos operacionais.

•	 O processo de atendimento dos Serviços Públicos Digitais não atender ao nível espera-
do de satisfação dos usuários (processo ineficaz).

•	 Desconhecimento sobre os esforços necessários para alcançar os resultados pretendidos. 

•	 Realização de esforços desnecessários, ineficientes ou antieconômicos (processo ineficiente).

No que diz respeito ao paradigma de Governo Digital, a concretização dos eventos de risco 
acima relacionados, que decorrem das deficiências de planejamento identificadas nos órgãos 
do SISP auditados, trazem em seu bojo o risco macro de que os objetivos estratégicos fixados 
na EGD não sejam alcançados dentro do prazo definido. E ainda, sem um planejamento ade-
quado dos órgãos gestores dos serviços, ajustado com base em requisitos e padrões comuns, 
aumenta-se o risco de o Governo Federal não superar o desafio de democratizar o acesso aos 
serviços públicos prestados por meios digitais (e-serviços).

4.2.1.4 Principais recomendações

 Com base nos fatores motivadores das deficiências de planejamento identificadas nos 
órgãos, no tocante ao planejamento das atividades de provimento dos Serviços Públicos Digi-
tais, foram formuladas as recomendações estruturantes a seguir: 

•	 Elaborar o mapeamento do processo de atendimento dos serviços avaliados, no sentido 
de obter um profundo conhecimento sobre a cadeia de valor dos serviços entregues.

•	 Elaborar estudo de viabilidade técnica e orçamentária de digitalização de serviços públi-
cos e das necessidades de infraestrutura e de suporte técnico.

•	 Estabelecer processo de tratamento e encaminhamento de demandas dos beneficiários 
(Ouvidoria), identificando os requisitos e níveis de satisfação esperados pelos usuários dos 
serviços e definindo os padrões mínimos de qualidade na prestação dos serviços. 
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•	 Realizar o mapeamento dos riscos e definir os respectivos controles relacionados ao 
provimento dos serviços. 

•	 Implantar plano de continuidade dos Serviços Públicos Digitais considerados críticos 
pelos órgãos.

4.2.2 Avaliação da prestação de serviços digitais quanto a aspectos críticos 
para o cidadão

 O trabalho realizado para este ponto consistiu em verificar se os SPD selecionados, em 
cada Unidade auditada, estavam sendo prestados com o foco no cidadão, ou seja, se houve pre-
ocupação, por parte das áreas gestoras, com aspectos críticos e relevantes relacionados com: a 
interface junto ao beneficiário do serviço (endereçamento do serviço junto ao seu público-alvo 
e transparência quanto aos benefícios advindos da prestação do serviço); a disponibilização 
de canais de comunicação junto aos usuários do serviço; a disponibilização, aos usuários, de 
procedimentos alternativos para acesso ao serviço em caso de indisponibilidade da ferramenta 
informatizada; e com a sua  publicação ou atualização no Portal de Serviços do Governo Fede-
ral (“www.servicos.gov.br”) e na Carta de Serviços ao Cidadão do órgão, conforme definido 
no Decreto Cidadão, Art. 11.

4.2.2.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 Em relação ao Ministério da Educação, após avaliação efetuada sobre os SPD definidos 
na amostra de auditoria deste órgão, conclui-se que, em seus aspectos relevantes, esses serviços 
digitais (Fies, Prouni e Sisu) estão sendo prestados tendo como foco o cidadão beneficiário do 
serviço, notadamente estudantes da rede pública e privada que buscam ter acesso à educação 
superior de qualidade. Apesar de informações relevantes sobre os serviços avaliados não estarem 
presentes no Portal de Serviços e de a Carta de Serviços não estar aderente ao Decreto Cidadão, 
as informações descritas neste Decreto foram encontradas nos respectivos portais oficiais do 
Fies, Prouni e Sisu. Ressaltou-se que tanto o Portal quanto a Carta de Serviços são mecanismos 
facilitadores para o acesso do cidadão e, por isso, devem complementados. 

No que se refere ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para os serviços que já 
estavam disponíveis para uso ao cidadão (consumidor.gov.br e Sinesp Cidadão), foi possível 
constatar que estes não possuem procedimentos alternativos para atendimento em caso de 
indisponibilidade de seus sistemas informatizados. Outro ponto a destacar é que estes serviços 
ainda não foram cadastrados no Portal de Serviços e nem na Carta de Serviços do órgão, fican-
do assim prejudicada a busca desses serviços através de um acesso centralizado, assim como o 
controle social, por parte do cidadão.

Com relação ao Ministério da Saúde, constatou-se a inexistência de uma Carta de Serviços 
ao Cidadão consolidada e atualizada, e que contemple todos os serviços prestados manual ou 
digitalmente pelo órgão, tal qual prescreve o Decreto nº 6.932/2009. Também foi detectada a 
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falta de atualização do Portal de Serviços do Governo Federal, que é visto, por algumas áreas 
de negócio, como uma ferramenta que não atende à finalidade pretendida. É disponibilizado 
canal de comunicação com os usuários para o recebimento e tratamento de dúvidas, sugestões 
ou reclamações, que se mostrou pouco efetivo no atendimento às necessidades dos usuários 
externos do SNT/SIG, dado que este canal foi integralmente assumido pela área gestora do 
negócio. Na perspectiva dos usuários do SPD da amostra, não se encontram formalizados 
procedimentos alternativos a serem adotados pelos usuários, internos e externos, em caso de 
indisponibilidade dos serviços em comento.

Quanto ao Ministério do Trabalho, para os serviços avaliados (Homolognet e Empregador 
Web), pode-se afirmar, com razoável segurança, que esses serviços digitais não estão sendo 
prestados com o foco no cidadão, tendo em vista as impropriedades detectadas em etapas que 
detém interface direta junto ao beneficiário desses serviços.  Foram identificados problemas 
relativos ao acesso aos serviços; relatos frequentes de indisponibilidade (Homolognet); au-
sência de leiaute baseado na Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo; falta de 
padronização dos procedimentos alternativos existentes; desatualização do conteúdo do Portal 
de Serviços do Governo Federal e da Carta de Serviços ao Cidadão a respeito dos requisitos 
para acesso aos serviços, das etapas e do prazo máximo para prestação do serviços; ausência 
de manuais, roteiros, instruções ou procedimentos padronizados para tratamento e encami-
nhamento de demandas.

No caso da Secretaria da Receita Federal do Brasil, observou-se que dentre os serviços 
avaliados (PER/DCOMP, DIMOB, DIRPF e eSocial), apenas o eSocial não consta na Carta de 
Serviços disponível no sítio eletrônico da SRFB. Para os serviços cadastrados na carta, consta-
tou-se que todos estão atualizados com informações no nível de detalhe esperado quanto aos 
requisitos, principais etapas e canais de acesso para obtenção desses serviços. Em relação ao 
cadastro desses serviços no Portal de Serviços, foi verificado que as páginas dos serviços PER/
DCOMP e DIMOB se encontravam incompletas. Quanto à existência de procedimentos alter-
nativos para atendimento em caso de indisponibilidade do canal eletrônico, não foram obser-
vados procedimentos formais, isto é, estabelecidos por meio de normativos, para os serviços 
DIMOB, eSocial e DIRPF, para tratamento deste tipo de ocorrência. 
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O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 09 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes 
da Dimensão de Gestão “Foco no Cidadão”

      

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

4.2.2.2 Principais causas

 Nas situações relatadas, apontam-se como principais causas para as unidades avaliadas 
não proverem SPD com foco no cidadão:

•	 A falta de conscientização e sensibilização acerca da importância do Decreto Cidadão e 
notadamente dos processos de atualização da Carta de Serviços e do conteúdo do Portal de 
Serviços do Governo Federal, que são mal concebidos ou implantados, ou malconduzidos 
pelas áreas responsáveis.

•	 A falha no planejamento das unidades quanto às ações que devem ser adotadas em caso 
de indisponibilidade dos serviços prestados.

O Decreto Cidadão estabeleceu que os órgãos deverão elaborar e divulgar Carta de Serviços 
ao Cidadão, no âmbito de sua esfera de competência. Este instrumento tem por objetivo infor-
mar o cidadão dos serviços prestados pelo órgão, das formas de acesso a esses serviços e dos 
respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, além de refor-
çar a necessidade que devem ser fornecidas informações claras e precisas em relação a esses 
serviços. Em sentido contrário ao preconizado no decreto, percebe-se uma deficiência por 
parte dos órgãos em relação à disponibilização de instrumentos de comunicação adequados, 
com linguagem voltada ao cidadão, e, quando são disponibilizados, encontram-se desatualiza-
dos e com informações incompletas. Tal fato foi verificável por meio da análise das Cartas de 
Serviços e dos conteúdos publicados no Portal de Serviços, em relação aos serviços avaliados 
no conjunto das auditorias.
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Foram disponibilizados canais de comunicação com o cidadão no contexto
do serviço.

A Carta de Serviços é acessível ao cidadão.

A Unidade estabeleceu Padronização ou Procedimento para a utilização dos
meios de comunicação com os usuários, com relação ao serviço.

Existem procedimentos alternativos para atendimento, quando o sistema
informatizado (qua digitaliza o serviço) não estiver disponível.

A Carta de Serviços apresenta as principais etapas de procedimentos para o
serviço.

A Carta de Serviços apresenta os requisitos para obtenção do serviço.

A Carta de Serviços apresenta o prazo máximo de prestação do serviço.

O órgão divulga os serviços digitais disponíveis.

O serviço foi implementado seguindo a Identidade Padrão de Comunicação
Digital do Governo Federal.

As informações sobre o serviço da amostra estão atualizadas no Portal de
Serviços do Governo Federal.
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Os portais de cada serviço, o Portal de Serviços e a Carta de Serviços são instrumentos de 
interface e fontes de informação para o cidadão usuário dos serviços prestados. Uma vez que 
estão em tela os SPD, os quais possibilitam que os cidadãos tenham o mínimo ou nenhum 
deslocamento aos órgãos prestadores, é importante que as informações presentes nos instru-
mentos citados possuam o nível de exatidão, de objetividade, de credibilidade, de relevância, 
de completude e de atualização aderentes ao público-alvo e sejam suficientes durante todo o 
processo de prestação dos respectivos serviços.

Os níveis de serviço pactuados junto ao cidadão são, além de instrumentos de gestão, instru-
mentos de controle social, devendo ter a sua devida clareza, transparência, atualização e divul-
gação nas cartas de serviços ao cidadão e oportunamente nos meios pelos quais os respectivos 
serviços são prestados, notadamente no Portal de Serviços. Dessa forma, tanto a ausência, a 
insuficiência, a subjetividade e a desatualização, bem como a excessiva complexidade na lingua-
gem podem inviabilizar o controle social ao não informar adequadamente ao cidadão usuário 
sobre a qualidade esperada do serviço.

4.2.2.3 Riscos envolvidos

 Destacam-se os seguintes riscos daqueles apontados nas auditorias, relacionados à falta 
de foco no cidadão ao se prover iniciativas de SPD:

Desconhecimento de informações relevantes por parte dos interessados acerca dos SPD, prin-
cipalmente, dos usuários e da sociedade em geral.

•	 Subutilização dos SPD motivada pela insuficiência de informações.

•	 Atendimento ao cidadão, por parte das unidades provedoras de SPD, de forma ineficaz 
ou ineficiente. 

•	 Comprometimento da imagem do órgão (assim como do Governo Federal), não so-
mente pela inexistência de padrões mínimos de qualidade sobre a prestação dos serviços, 
mas também pela falta ou insuficiência de informações mínimas e mecanismos efetivos que 
permitam conectar o cidadão ou beneficiário ao SPD ofertado.

•	 Baixo desempenho no resultado quantitativo e qualitativo da Política Pública que envol-
ve o SPD, em virtude de prejuízos ao alcance dos beneficiários.

4.2.2.4 Principais recomendações

 As recomendações são direcionadas à necessidade dos órgãos em priorizar as deman-
das, as necessidades e os pontos de vista dos cidadãos durante as etapas de provimento e 
prestação de SPD. Recomendou-se, principalmente:

•	 Estabelecer processo de gerenciamento de mudanças que contemple a atualização da 
Carta de Serviços ao Cidadão e o cadastro/atualização do Portal de Serviços com as respec-
tivas informações de cada serviço, conforme dispõe o Decreto nº 6.932/2009.
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•	 Estabelecer procedimentos alternativos a serem adotados em caso de indisponibilidade 
dos SPD ofertados, de forma a manter a continuidade na prestação dos serviços ao cidadão, 
quando couber. 

•	 Adequar os portais que disponibilizam SPD à Identidade Padrão de Comunicação Digi-
tal do Governo, conforme IN nº 08/2014 SECOM/PR.

4.2.3 Avaliação do Monitoramento da prestação de Serviços Públicos Digitais

 Para responder esta questão estratégica, foram realizados exames a respeito dos con-
troles e procedimentos internos voltados para o monitoramento periódico do SPD relaciona-
dos aos seguintes aspectos e perspectivas: desempenho, disponibilidade, tratamento de de-
mandas relacionadas a dúvidas, reclamações, sugestões e pesquisas de satisfação dos usuários. 
O objetivo foi atestar que os órgãos detivessem instrumentos com potencial de subsidiar a 
tomada de decisão, quer seja no tocante ao gerenciamento da operação quer seja para a iden-
tificação de melhorias na prestação dos serviços (lições aprendidas).

4.2.3.1 Consolidação dos resultados nas Unidades auditadas

 No Ministério da Educação, o monitoramento da prestação dos serviços digitais ofe-
recidos é executado a partir de um processo com potencial de fornecer insumos suficientes 
e apropriados para subsidiar a melhoria contínua desses serviços, todavia algumas fragilidades 
foram observadas, principalmente na área de TI, relacionadas à infraestrutura e a processos 
de prevenção e tratamento de incidentes, as quais têm o potencial de comprometer o grau 
de disponibilidade e a qualidade na prestação dos serviços, além da ausência de pesquisas de 
satisfação dos usuários. A área de negócio demonstra preocupação com o monitoramento dos 
SPD ofertados, possuindo instrumentos e ferramentas com capacidade para subsidiar a tomada 
de decisão em tempo real e em nível operacional, concentrando-se na correção de rumos ine-
rentes à manutenção da disponibilidade dos serviços, naquilo que cabe às suas competências. 
Ainda com relação à continuidade dos serviços, que estão expostos a requisitos de alta dispo-
nibilidade, cabe acrescentar o risco de frequentes indisponibilidade temporárias em virtude do 
cenário de contingenciamento de recursos, ocorrido entre 2015 e 2016, que não possibilitou a 
implantação de mecanismo de redundância baseado em sítio secundário. 

No Ministério da Justiça e Segurança Pública foi possível evidenciar a existência de proce-
dimentos periódicos de mensuração de desempenho, bem como formas de mensurar a satis-
fação do usuário para os SPD avaliados. Contudo, verificou-se a inexistência de mapeamento 
formal dos riscos desses serviços, o que impede a execução de ações proativas que mitiguem 
a ocorrência de eventos indesejados, assim como a falta de uma estrutura de governança ca-
paz de realizar monitoramento transversal sobre a qualidade dos serviços ofertados como um 
todo, algo constatado pelas pautas de discussão, nos últimos dois anos, do comitê de TI, em 
que o tema monitoramento de serviços não foi abordado.
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Já o Ministério da Saúde também não adota procedimentos periódicos de mensuração do 
desempenho dos serviços, bem como não possui processo formal de monitoramento da utiliza-
ção dos canais eletrônicos de atendimento com foco na melhoria dos seus serviços prestados. 
Também não realiza periodicamente pesquisas de satisfação junto aos usuários dos serviços 
prestados no formato preconizado pelo Decreto Cidadão, e não executa, de maneira plane-
jada e estruturada, procedimentos e controles baseados nos riscos identificados nos serviços 
da amostra, muito em virtude da inexistência de uma Política de Gestão de Riscos aplicada a 
toda a organização. Mesmo o DATASUS, que instituiu instrumentos voltados à gestão de riscos 
relativos à segurança da informação, não demonstrou executar controles baseados em riscos 
mapeados com base nestes instrumentos.

Quanto ao Ministério do Trabalho, a situação encontrada remete à conclusão pela inexistên-
cia de ações institucionais e estruturantes do Ministério no sentido de monitorar os serviços 
digitais oferecidos com o intuito de subsidiar sua gestão e governança. Constatou-se a não 
implantação de um processo formal de monitoramento do agendamento e atendimento dos 
beneficiários, a duplicação de esforços dentro do Órgão para disponibilização e implantação 
de ferramentas para a finalidade de monitorar o atendimento, a falta de definição clara sobre a 
área que deve atuar como gestora do processo de monitoramento, o não monitoramento dos 
riscos relacionados à gestão dos serviços verificados e a não realização de pesquisas de satisfa-
ção junto aos beneficiários acerca da qualidade dos SPD prestados. 

Na Secretaria da Receita Federal do Brasil, observou-se a realização de monitoramento 
sobre as manifestações recebidas por meio da Ouvidoria do Órgão, inclusive com a percepção 
de queda na quantidade de reclamações ao longo do tempo. A situação, em relação aos SPD 
avaliados, indica a evolução dos canais de atendimento e melhorias nos sistemas de informa-
ção. Entretanto, constatou-se que as áreas técnicas avaliadas não possuem processo formal de 
monitoramento da utilização dos canais eletrônicos de atendimento com foco na melhoria dos 
serviços ofertados, assim como não realiza o devido mapeamento dos riscos, de acordo com a 
metodologia adotada na Política de Gestão de Riscos da SRFB. Quanto à realização de pesqui-
sas de satisfação, constatou-se que não foram realizadas nos últimos dois anos, em desacordo 
com o normativo vigente. 
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O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos órgãos frente aos testes realizados:

Gráfico 10 – Desempenho dos órgãos em relação aos testes da Dimensão de Gestão 
“Monitoramento”

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

4.2.3.2 Principais causas

Nas situações relatadas, apontam-se como causas para a ausência ou deficiência de monitora-
mento dos SPD prestados pelas unidades auditadas:

•	 Processo de melhoria na prestação dos serviços mal concebido, implantado ou condu-
zido, sem prever a gestão formal das melhorias.

•	 Falta de mapeamento de riscos que subsidie a elaboração de controles e procedimen-
tos baseados nos riscos de TI e de negócio identificados e avaliados.

•	 Falta de conscientização e sensibilização acerca da importância do Decreto Cidadão, 
especialmente quanto à importância da pesquisa de satisfação. 

•	 Falta de clareza quanto às funções e responsabilidades de cada área no que se refere ao 
monitoramento dos SPD (estrutura organizacional).

•	 Falta de formalização de uma Política de Atendimento que estabeleça princípios e dire-
trizes a serem seguidos e que defina explicitamente os padrões de qualidade (indicadores 
de desempenho, metas e critérios) para o atendimento do cidadão. 
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A Unidade mensura periodicamente o desempenho do serviço
selecionado, de maneira a subsidiar a tomada de decisão

adequada.

São identificadas, de maneira formal e com alguma periodicidade,
as possibilidades de melhoria do processo de atendimento do

serviço.

O órgão realiza e publica, no mínimo anualmente, pesquisa de
satisfação estruturada capaz de aferir a qualidade do atendimento

e do serviço prestado.

O órgão controla os riscos relacionados ao serviço por meio de um
processo formal e estruturado.
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Por meio do Acórdão 1.789/2015 TCU-Plenário, no item 9.3.1, o Tribunal recomendou que se 
estabelecesse processo formal para monitorar regularmente a utilização dos canais eletrônicos 
de atendimento, como o canal Internet, com vistas a obter informações que orientassem as 
melhorias necessárias à evolução da qualidade e da eficiência dos serviços eletrônicos presta-
dos ao cidadão, com fulcro no art. 6°, inciso V, do Decreto-Lei 200/1967. 

É de competência das áreas de TI de cada Unidade prover o monitoramento da infraestrutura 
tecnológica que serve de plataforma para os serviços digitais, com fins de solucionar de maneira 
proativa problemas que afetem o desempenho dos serviços prestados. E cabe às áreas finalís-
ticas o monitoramento constante dos registros realizados por meio dos canais de atendimento 
(dúvidas, sugestões ou reclamações) e pesquisas de satisfação aplicadas, sendo ambos funda-
mentais para a melhoria contínua da prestação dos serviços ofertados, possibilitando assim a 
correção dos rumos ao alcance dos objetivos estratégicos e institucionais de cada órgão.

Além de processo e de infraestrutura tecnológica, o monitoramento também requer estrutura 
organizacional com competências, responsabilidades e papéis definidos, a fim de garantir a con-
tinuidade e a proposição de melhorias; a gestão, atualização e o aperfeiçoamento da informa-
ção; e, notadamente, a sua própria continuidade. Ademais, o monitoramento deve ser pautado 
em critérios, metas e indicadores previamente estabelecidos a partir dos objetivos estratégi-
cos, a fim de prover análises da realidade em contraste com o direcionamento institucional.

4.2.3.3 Riscos envolvidos

 Os principais riscos apontados nas auditorias, relacionados à falta de monitoramento de 
SPD, foram:

•	 A insatisfação do cidadão não percebida pelo Ministério.

•	 A dificuldade de rastreamento de causas raiz de incidentes, prolongando as situações de 
indisponibilidade de SPD.

•	 Informações inadequadas para a tomada de decisão.

•	 Falta de percepção sobre obsolescência ou aumento dos custos dos serviços prestados.

•	 Desconhecimento sobre a possibilidade de realização de ações que mitiguem a ocor-
rência de eventos indesejados que possam trazer impactos igualmente indesejados.

•	 Não realização de benefícios ao cidadão. 

4.2.3.4 Principais recomendações

 As recomendações são direcionadas à necessidade de as unidades realizarem o devi-
do monitoramento dos seus SPD prestados, de forma a subsidiar a realização de melhorias. 
Recomendou-se, principalmente:

•	 Aperfeiçoar o processo de melhoria na prestação dos serviços digitais, por meio da 
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inclusão de atividades que tratem formalmente as informações consolidadas das manifesta-
ções registradas pelos canais de atendimento. 

•	 Realizar pesquisa de satisfação, conforme o Art. 12 do Decreto 6.932/2009. 

•	 Estabelecer processo de gestão sobre a qualidade dos serviços prestados, com monitora-
mento do desempenho (p.ex., envolvendo indicadores), permitindo a atuação proativa no sen-
tido do cumprimento dos comprometimentos estabelecidos na Carta de Serviços ao Cidadão. 

•	 Implantar função ou estrutura organizacional (ou atribuir responsabilidades a uma já 
existente), indicadores e ferramentas, a fim de monitorar a prestação dos SPD, incluindo 
plano de comunicação dos eventos e um processo de gerenciamento de incidentes. 

4.2.4 Principais fragilidades encontradas em Gestão de SPD

Planejamento

1 Inexistência de padrões de qualidade ou níveis de serviços e critérios objetivos para a prestação de SPD.

2 Ausência ou insuficiência de gestão de riscos no planejamento de SPD.

3 Ausência ou insuficiência de mapeamento dos processos de prestação de SPD.

4 Não implantação de controles internos baseados em riscos mapeados.

5 Inexistência de plano de continuidade de negócio associado a SPD.

6 Inexistência de diagnósticos de infraestrutura e de suporte técnico para o apoio à prestação de SPD.

7 Critérios de qualidade para SPD não constam na Carta de Serviços ao Cidadão.

Foco no cidadão

1 Desatualização da Carta de Serviços ao Cidadão.

2 Falta de atualização das informações relativas a SPD no Portal de Serviços por parte de pres-
tadores dos serviços.

3 Inexistência de procedimentos alternativos para atendimento em caso de indisponibilidade de 
SPD.

4 Não uso da Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo.

Monitoramento da prestação de SPD

1 Ausência de pesquisas de satisfação dos usuários.

2 Inexistência de processo formalizado de monitoramento da utilização de SPD.

3 Ausência de estrutura ou de responsáveis pelo monitoramento da prestação de SPD.

4 Não adoção de procedimentos periódicos de mensuração do desempenho dos serviços.

5 Não monitoramento dos riscos relacionados à gestão dos serviços.
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4.2.5 Boas práticas em Gestão de SPD

 Em relação à Gestão de Serviços Públicos Digitais, destacam-se as seguintes boas práti-
cas verificadas durante as auditorias:

•	 Existência, na estrutura do MEC, do Escritório de Gestão de Processos e Projetos 
Estratégicos-EGPPE, responsável pelo mapeamento dos processos críticos do Ministério, 
bem como pelo planejamento de projetos, e pelo apoio nas tomadas de decisão com o 
suporte de informações estratégicas e gerenciais, por exemplo.

•	 A publicação de seção com perguntas frequentes bastante completa e abrangente, por 
parte do MEC, nos portais oficiais dos serviços públicos avaliados (Sisu, Fies e Prouni).

•	 Elaboração pelo Ministério do Trabalho de uma minuta de uma Política de Atendimento 
de abrangência nacional. Embora esta Política não tenha sido publicada, esta prática se mos-
tra conveniente e oportuna, uma vez que torna eficaz e dissemina os principais mecanismos 
adotados para monitoramento dos SPD, tornando transparente para as partes interessa-
das (usuários e unidades prestadoras de serviço), requisitos de atendimento, tais como: os 
níveis de serviço acordados junto aos usuários; os indicadores de desempenho que serão 
medidos; a definição dos instrumentos que serão adotados para monitorar os SPD; e a ins-
tituição da sala de monitoramento.

4.2.6 Conclusão sobre a Gestão de SPD

 Com a finalidade de obter uma visão geral sobre a eficácia e a efetividade dos proces-
sos de gestão dos Serviços Públicos Digitais, foi feita a consolidação dos resultados dos testes 
em cada órgão, atribuindo pontos seguindo metodologia específica: 2 pontos para atendido; 1 
ponto para atendido parcialmente; 0 pontos para não atendido.

Em seguida, os pontos obtidos em cada teste foram multiplicados a um fator de peso selecio-
nado a partir do grau de relevância do teste em relação à dimensão: Peso 5 para os testes de 
alta relevância (Ex.: mapeamento e monitoramento formal de riscos; atualização do Portal de 
Serviços do Governo Federal; etc.); Peso 3 para testes com relevância média (Ex.: existência de 
Plano de Continuidade do Negócio e de canais de comunicação com usuários); e Peso 1 para 
os demais testes.

Por fim, a partir do somatório dos pontos multiplicados pelos fatores de peso, foi elaborada 
memória de cálculo visando identificar o nível de atendimento, em termos percentuais, de cada 
dimensão em relação ao total de pontos. Para melhor visualizar o resultado, segue um histogra-
ma com os resultados obtidos por cada dimensão:
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Gráfico 11 – Resultado da avaliação da Gestão de Serviços Públicos Digitais Percentual de 
atendimento dos testes – Por Dimensão (em %)

Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

A partir deste gráfico, percebe-se que a dimensão “Foco no Cidadão”, que trata de aspectos 
relacionados com o nível de atualização do Portal de Serviços do Governo Federal e de dispo-
nibilização de informações por meio da Carta de Serviços ao Cidadão (além de outros aspectos 
como disponibilização de canal de comunicação com o usuário e divulgação dos SPD), auferiu 
um nível de 52% de atendimento dos testes, enquanto que as demais dimensões ficaram bem 
abaixo da média desejável. Assim como ocorreu com os testes de Governança, houve um des-
taque negativo para a dimensão “Monitoramento”, que alcançou um nível de atendimento de 
somente 15% dos testes. 

Na avaliação da dimensão Planejamento, considerou-se como principal critério a existência 
nas áreas técnicas dos órgãos (de negócio ou de TI) de instrumentos, ferramentas ou mecanis-
mos concebidos em atendimento ao que dispõe o Decreto Cidadão e que demonstram a ado-
ção de boas práticas inseridas no contexto tanto da gestão de TI quanto da oferta de serviços 
públicos. 

Com exceção da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se que praticamente todos os 
órgãos não estabeleceram, junto aos usuários, padrões de qualidade ou níveis mínimos de ser-
viços para a prestação dos serviços digitais avaliados. No geral, os órgãos apresentaram metas 
e indicadores de níveis de serviço acordados junto aos fornecedores de TI, porém, não foram 
estabelecidos compromissos tendo como foco os padrões de atendimento junto à sociedade. 

Ainda no contexto desta dimensão, o MEC foi o único órgão que mapeou o processo de 
atendimento dos serviços digitais avaliados (Fies, Sisu e Prouni), inclusive com o apoio de uma 
ferramenta de gestão amplamente utilizada pelo corpo técnico do órgão (SIMEC), e graças à 
maturidade atribuída à atuação de um Escritório de Processos formalmente instituído dentro 
do órgão, que mapeava os processos e os incluía na sobredita ferramenta. A adoção de pro-
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cessos mapeados facilita a gestão, na medida em que gargalos e eventos de riscos podem ser 
monitorados e tratados preventivamente, em tempo real, permitindo também a adoção de 
medidas corretivas, se for o caso.

Com exceção do MJSP, nenhum dos órgãos demonstrou realizar um mapeamento dos riscos 
relacionados com a prestação dos serviços digitais avaliados, não sendo também evidenciada a 
implantação de controles internos baseados nestes riscos, o que decorre da ausência de uma cul-
tura de gestão de riscos e da falta de uma política de riscos formalmente instituída e internalizada 
dentro dos órgãos. Importante ressaltar que a atuação da CGU quanto a este aspecto avaliado 
foi pautada no fomento à gestão de riscos disposta na recente IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016.

Excetuando-se o Ministério do Trabalho, com relação ao planejamento acerca da disponibilida-
de dos serviços, de uma maneira geral, verificou-se que as áreas gestoras contam com Planos 
de Continuidade do Negócio (PCN) adequados para orientar a resposta a eventuais incidentes 
de indisponibilidade, pelo menos, no que diz respeito aos serviços considerados mais críticos. 
Todavia, é importante destacar a necessidade de se manter estes planos atualizados, notada-
mente no que tange à lista dos colaboradores a serem acionados antes, durante e após a ocor-
rência de incidentes, o chamado plano de comunicações.

Sobre a existência de estudo ou levantamento acerca da necessidade de infraestrutura (dis-
ponibilidade, capacidade, rede e segurança) e suporte técnico necessários para o provimento 
dos serviços digitais da amostra, constatou-se que, com exceção do MTb, em todos os órgãos 
visitados foi apresentado algum documento que continha esta informação considerada relevan-
te. Entretanto, é oportuno mencionar que, no geral, a área de negócio não estava de posse de 
cópia deste documento, estando esta informação sob a guarda da área de TI do órgão. 

É importante mencionar que aproximadamente 85% dos pontos relativos a não atendimento dos 
testes diz respeito a aspectos de grande relevância que impactam na relação com o usuário (defi-
nição de níveis mínimos de serviço junto aos usuários e adoção de PCN; mapeamento de riscos e 
implantação de controles baseados nestes riscos), conforme ilustrado no gráfico 05, considerando 
um contexto em que os principais riscos a serem monitorados são aqueles relacionados com o 
principal objetivo do SPD que é o de agregar valor ao usuário, em alguma medida.
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Gráfico 12 – Composição dos problemas na dimensão “Planejamento”
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Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

Acerca dos benefícios identificados com a digitalização dos serviços, em praticamente todos 
os órgãos visitados, a equipe técnica responsável demonstrou algum conhecimento ou noção 
acerca dos benefícios advindos da prestação dos serviços na forma digital, no entanto, esta 
informação não se encontrava oportunamente documentada. A falta de gestão deste tipo de 
conhecimento tem o potencial de fragilizar o processo de tomada de decisão, o que pode 
comprometer a continuidade dos serviços prestados, considerando a rotatividade de pessoal 
destes órgãos.

A dimensão de Foco no Cidadão considerada nesta avaliação está relacionada principalmente 
à disponibilização de informações mínimas ao cidadão visando a contínua prestação dos ser-
viços com a qualidade esperada e dentro dos níveis de satisfação acordados. Neste contexto, 
todos os órgãos visitados apresentaram problemas relacionados com o conteúdo de sua Carta 
de Serviços ao Cidadão, que não continham as informações mínimas, tais como requisitos para 
prestação dos serviços (Ex.: documentos a serem apresentados para se ter acesso aos servi-
ços), além de etapas principais e prazo máximo de atendimento.

Em alguns dos órgãos visitados, foram identificadas mais de uma versão da carta de serviços, ou 
a carta apresentada como oficial continha informações defasadas, ou ainda, a carta continha in-
formações sobre a qualidade do serviço prestado pela Ouvidoria do órgão e trazia informações 
sobre os níveis mínimos de serviço acordados junto à empresa terceirizada que operacionaliza 
o canal de relacionamento.

Ainda com relação ao foco no cidadão, verificou-se que o Portal de Serviços do Governo Fede-
ral, sítio eletrônico oficial para a disponibilização de informações e o acesso a serviços públicos 
(inciso I do Art. 3º do Decreto nº 8.936/2016), não está sendo utilizado de maneira adequada 
ou conforme o esperado, uma vez que foram detectadas impropriedades diversas, tais como:
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•	 Ausência de informações relevantes, a exemplo da relação de documentos necessários 
para dar início à prestação do serviço; 

•	 Presença de links quebrados ou que apontavam para o endereço desatualizado do ser-
viço digital; e

•	 Inexistência do serviço cadastrado no Portal de Serviços. 

Em que pese o MEC ter se mostrado como uma referência neste quesito, em virtude de 
manter nos portais oficiais próprios dos serviços do Fies, Sisu e Prouni informações detalhadas 
sobre requisitos, etapas e prazos para a prestação dos serviços, também foi verificada carência 
de informações no Portal de Serviços no espaço dedicado à área temática da Educação.

Considerando que os órgãos visitados mantinham portais próprios para os serviços digitais 
oferecidos, e que inclusive permitiram atribuir melhor pontuação para esta dimensão, no geral, 
a percepção colhida é de que o Portal de Serviços do Governo Federal é visto como apenas 
“mais um instrumento” a ser mantido, gerando uma burocracia desnecessária ou até mesmo 
desperdício de recursos ocasionado pela duplicação de esforços.

Outro aspecto avaliado diz respeito à disponibilização, pelos órgãos visitados, de um canal 
de comunicação com o cidadão para recepcionar e tratar demandas que versem sobre dúvi-
das, sugestões ou reclamações acerca dos serviços prestados. Em todos os órgãos visitados, 
verificou-se a existência deste serviço de apoio na forma de linhas gratuitas de telefone, sites, 
atendimento presencial, seção com perguntas frequentes, dentre outros. 

Com raras exceções, as estruturas que mantinham estes canais (Ouvidoria) possuíam, junto com 
as áreas de negócio, uma base de conhecimento acerca do funcionamento dos serviços aqui ava-
liados, na forma documental (contendo uma lista dos problemas e soluções mais recorrentes), 
conferindo segurança ao trabalho dos atendentes de 1º nível (geralmente, terceirizados). 

Seguindo padrões de gerenciamento de serviços (a exemplo do ITIL), são disponibilizadas ainda 
equipes especializadas, formadas geralmente por servidores, para tratamento de demandas 
mais complexas e que exigem conhecimento mais aprofundado sobre os serviços.

Quanto à dimensão Monitoramento, a despeito da disponibilidade de relatórios gerenciais 
por parte das estruturas organizacionais que mantêm os canais de comunicação, constatou-se 
a apropriação incipiente das informações consolidadas, não sendo identificadas nas áreas de 
negócio processo estruturado de avaliação das demandas visando subsidiar tomadas de decisão 
sobre eventuais melhorias nos serviços prestados, ou seja, as possibilidades de melhoria no 
processo de atendimento são identificadas e avaliadas a partir de iniciativas pontuais.

Também foram detectadas a não realização e a não divulgação de resultados de pesquisas de 
satisfação sobre a qualidade dos serviços prestados (em desconformidade com Art. 12, §2º, 
do Decreto Cidadão), e a ausência de controle e monitoramento sistemático (estruturado e 
documentado) sobre riscos mapeados (decorrência da falta de cultura de gestão de riscos e de 
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uma política de riscos formalmente instituída), sendo monitorados, no geral, apenas os riscos 
relacionados com segurança da informação. 

Em virtude de sua alta relevância e pelo fato de que dizem respeito a problemas que impac-
tam na relação com o usuário do serviço, estas duas fragilidades corresponderam a 90% do 
cômputo relativo ao não-atendimento dos testes aplicados nos órgãos visitados, no contexto 
da dimensão de monitoramento dos SPD, conforme se observa no gráfico 06. Sem a adoção 
destes mecanismos, gera-se um claro distanciamento entre o órgão prestador do serviço e o 
destinatário do serviço, ou seja, a sociedade, atentando contra princípios do Governo Digital. 

Gráfico 13 – Composição dos problemas na dimensão “Monitoramento”
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Fonte: CGU. Resultados dos testes aplicados no MTb, MEC, SRFB, MJSP e MS.

Vale comentar que o monitoramento formal de riscos e o levantamento dos níveis de satisfação 
dos usuários são instrumentos que fornecem ao gestor federal uma visão sobre o atingimento 
dos objetivos dos SPD, dentre eles, o de agregar valor ao cidadão. Com efeito, considerando 
que é princípio do Governo Digital colocar a necessidade do cidadão em primeiro lugar, é 
imprescindível que pontos de melhoria sejam observados pelos gestores dos órgãos visitados, 
uma vez que a pesquisa de satisfação é o mecanismo existente para avaliação da qualidade dos 
serviços prestados e revisão da capacidade que o serviço ainda tem de, ao longo do tempo, 
atender adequadamente o seu público-alvo, sendo estes um dos principais objetivos a serem 
atingidos, cujos riscos associados, em seu turno, devem ser fundamentalmente monitorados. 

Nesse sentido, a recente Lei 13.460/2017 e o recente Decreto 9.094/2017 (que dispõe sobre 
a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos), que podem ser 
vistos como instrumentos oportunos para a implantação dessas melhorias, vão ao encontro 
do preenchimento das lacunas percebidas, preconizando a avaliação continuada dos serviços 
públicos, com a realização periódica da pesquisa de satisfação.

Todos os órgãos visitados realizam o monitoramento, em tempo real, do desempenho dos 
serviços oferecidos na forma digital quanto ao aspecto da disponibilidade do serviço, havendo 
integração com as áreas de negócio, por meio de planos de comunicação, não sendo verifica-
dos problemas relevantes quanto a este aspecto.
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Com exceção do MEC, que monitora, em tempo real dados quantitativos e qualitativos acerca 
das inscrições realizadas no Sisu, as áreas gestoras dos serviços não demonstraram adotar um 
processo estruturado (com as etapas mapeadas e acompanhadas por intermédio de ferramenta 
informatizada como, por exemplo, o SIMEC, utilizado no MEC) para monitoramento de dados 
e informações negociais de caráter geral, visando aperfeiçoar, de maneira sistemática, o desem-
penho dos serviços, em curto, médio ou longo prazo.

De uma maneira geral, as deficiências e vulnerabilidades detectadas no macroprocesso de ges-
tão dos Serviços Públicos Digitais avaliados decorreram, principalmente, da falta de alinha-
mento em relação ao paradigma de Governo Digital, que exige um olhar diferenciado sobre 
o conceito de “serviço público digital”, conceito que ainda não se encontrava disseminado e 
pacificado à época das avaliações.

E ainda, é importante mencionar a visão equivocada dos órgãos a respeito da forma de se ado-
tar este novo paradigma, que, ao contrário do entendimento geral de gestores e servidores, 
exigirá uma reformulação de estruturas organizacionais hoje existentes, muitas delas atuando 
como “silos” isolados, não sendo suficiente o mero acréscimo de responsabilidades e atribui-
ções às funções que já se encontram definidas, necessitando, em alguma medida, com vistas 
a se harmonizar frente aos princípios do Governo Digital, do redesenho de processos e de 
atuações transversais com foco no cidadão.

5. Recomendações como fomento e 
estimulo à desburocratização

5.1 Governança

 As recomendações relacionadas à governança, com o intuito de fomentar o alinhamento 
estratégico, o envolvimento da alta administração, a priorização e o monitoramento de ações 
acerca do provimento de SPD, podem contribuir para a desburocratização na medida em que 
as ações estratégicas de SPD, apoiadas pelos instrumentos de governança, forem realmente 
priorizadas e submetidas às instâncias de gestão, para a devida execução tática e operacional 
que, por sua vez, produzirão o efeito na vida dos cidadãos.

Uma vez que os serviços digitais se tornem realmente um ativo estratégico e que sejam dessa 
forma tratados, com os devidos recursos, competências, avaliação, direção e monitoramento, 
a gestão terá o amparo de que necessita para executar os projetos desenhados, agregando 
efetivo valor ao cidadão e à sociedade.
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5.2 Planejamento

 O mapeamento dos processos de atendimento dos serviços avaliados possibilitará a 
visualização de toda a cadeia de valor e dos eventuais pontos críticos, subsidiando a gestão de 
riscos e a otimização dos serviços por meio dos seus respectivos redesenhos, o que viabilizará 
um melhor e mais aprimorado atendimento ao cidadão, como a diminuição ou a extinção de 
filas e de atendimentos presenciais em serviços, tais como emissão da Carteira de Trabalho 
Informatizada (CTPS Web), assistência à rescisão de contrato de trabalho (Homolognet) e 
concessão de refúgio (Sisconare).

O estudo de viabilidade técnica e orçamentária de digitalização dos serviços e das necessidades 
de infraestrutura e de suporte técnico fornecerá o diagnóstico para a priorização da aplicação 
de recursos na digitalização dos serviços mais críticos e mais demandados pelos cidadãos, via-
bilizando a desburocratização na prestação de tais serviços, como é visto na digitalização do 
serviço de gestão do refúgio (Sisconare), a qual reflete a crescente demanda de refúgio no 
Brasil e a respectiva necessidade de responder aos pedidos de forma tempestiva.

A melhoria do tratamento e encaminhamento das demandas feitas pelas ouvidorias poderá 
contribuir para a desburocratização na medida em que os cidadãos tiverem acesso às informa-
ções solicitadas de maneira tempestiva e sejam atendidos de forma padronizada. Os cidadãos, 
de posse das informações pertinentes e necessárias, poderão fazer um melhor uso dos serviços 
públicos disponibilizados.

O mapeamento de riscos e o plano de continuidade dos SPD, ambos fatores críticos de suces-
so, contribuirão na medida em que os riscos e os incidentes forem gerenciados, controlados e 
tratados de maneira tempestiva e efetiva, possibilitando a disponibilidade dos serviços ao cida-
dão, sem a recorrência de interrupções na prestação de serviços, tais como o Sistema Nacional 
de Transplante (SNT) e, inclusive daqueles serviços disponibilizados sazonalmente, como Sisu, 
Prouni e Fies.

A recomendação de medidas estruturantes em áreas gestoras de serviços, visando os recursos 
humanos, a gestão do conhecimento e o suporte técnico, por exemplo, tem o potencial de 
majorar a capacidade de prover a continuidade de serviços críticos, como o Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT), cuja necessidade de alta disponibilidade tem a finalidade de atender 
diretamente à preservação da vida humana.

5.3 Foco no cidadão

 A constante atualização da Carta de Serviços ao Cidadão e do Portal de Serviços con-
tribuirá para uma melhor experiência dos cidadãos diante dos serviços, melhorando a sua visão 
sobre estes. Além disso, as informações presentes tanto na Carta como no Portal de Serviços 
viabilizarão o controle social mediante os padrões mínimos de qualidade, os prazos máximos de 
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atendimento, as etapas da prestação do serviço, dentre outras informações relevantes. O con-
trole social tem real potencial de contribuir para a desburocratização, uma vez que o cidadão, 
principal beneficiário, conhecerá os seus direitos e poderá sempre os exigir; e os prestadores 
serão impulsionados a entregar os produtos de seus serviços de maneira cada vez mais eficiente.

Ademais, a burocracia antes proveniente do desconhecimento das informações necessárias à 
prestação dos serviços, por parte dos gestores e dos cidadãos, tende a diminuir, na medida em 
que essas informações, uma vez divulgadas adequadamente na Carta e no Portal de Serviços, 
reflitam a realidade do fluxo e dos requisitos de atendimento, previamente otimizados e mape-
ados com foco no cidadão. Portanto, tal contínua atualização em serviços como Homolognet, 
Fies, Prouni, Sisu, Sisconare, eSocial e Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIR-
PF), que exigem, em alguma medida, o preenchimento de informações ou prazos para utiliza-
ção, possibilitará uma utilização do serviço mais tempestiva e assertiva por parte do cidadão.

5.4 Monitoramento

 O aperfeiçoamento do processo de melhoria da prestação dos serviços digitais poderá 
contribuir para a desburocratização na medida em que considerá-lo como um fator crítico de 
sucesso, providenciando as melhorias e assumindo como premissas principais a entrega de 
valor e a realização dos benefícios esperados pelos cidadãos, no melhor tempo e da melhor 
forma possível e sem exigências desarrazoáveis.

A realização periódica das pesquisas de satisfação provê insumos importantes para os processos 
de redesenho dos serviços, de melhoria da prestação dos serviços e de captação da experiência 
dos beneficiários de serviços como Fies, Prouni, Sisu e DIRPF, os quais possuem relativa sazona-
lidade e são utilizados por usuários de diferentes realidades. A contribuição destes nas pesquisas 
e os respectivos desdobramentos nos aludidos processos podem levar à construção de serviços 
mais eficientes, tanto do ponto de vista da Administração quanto, principalmente, do cidadão 
que, direta ou indiretamente, corroborará a desburocratização dos serviços públicos.

O processo de gestão sobre a qualidade dos serviços prestados, juntamente com a respectiva im-
plantação de estrutura organizacional gestora, indicadores e ferramentas, poderá contribuir para 
a desburocratização porque se trata de um processo de melhoria contínua dos serviços, como 
ocorreu historicamente com o serviço de DIRPF que, com sua melhoria ao longo dos anos, vem 
cada vez mais simplificando e desburocratizando a declaração de imposto de renda dos cidadãos. 

Muitas filas poderiam ser diminuídas ou até mesmo extintas se a prestação dos serviços fosse 
monitorada, com a utilização de indicadores e ferramentas que pudessem dar conhecimento 
das causas de burocracias desarrazoadas.
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6. Conclusão Final 

 Conforme demonstrado neste Relatório, com relação à Governança de Serviços Pú-
blicos Digitais, as deficiências identificadas nas dimensões de alinhamento estratégico, envolvi-
mento da Alta Administração, priorização e monitoramento permitiram concluir, com razoável 
segurança, que as estruturas e o arranjo de governança de TIC, bem como o produto de seus 
processos internos, não refletem de maneira concreta a tríade avaliar-dirigir-monitorar, que 
objetiva a otimização de riscos e recursos e a realização de benefícios por meio da TIC. 

Como consequência direta desta fragilidade, amplia-se o risco de que ações estratégicas dire-
cionadas para provimento, oferta e ampliação de Serviços Públicos Digitais não estejam sendo 
conduzidas a contento pela Alta Administração dos órgãos visitados. E mais, este desalinha-
mento no nível estratégico da governança reflete diretamente na inexistência, no nível opera-
cional, de ações sistemáticas, estruturadas e controladas com vistas ao atendimento de iniciati-
vas macro estratégicas delineadas pelo órgão central do SISP. 

Nos órgãos visitados (MEC, MS, MJSP, SRFB e MTb), que concentram boa parte dos serviços 
públicos prestados diretamente à sociedade, foram identificadas apenas iniciativas pontuais de 
oferta de serviços que já, antes do advento da EGD, funcionavam em uma plataforma digital, 
tendo como foco a simplificação, a agilização na entrega e a abrangência necessárias, também 
buscando eficiência na gestão pública. Esses serviços, no entanto, à época da avaliação, ainda 
não haviam sido submetidos ao crivo dos princípios, diretrizes e requisitos da EGD, notada-
mente, no que tange ao conceito de valor por ela disseminado.

Utilizando a memória de cálculo adotada para pontuar cada dimensão avaliada, o Gráfico 10, 
a seguir, apresenta uma visão do nível de atendimento da Governança e Gestão de SPD dos 
órgãos visitados, em relação aos testes aplicados pela equipe da CGU, a saber:

Gráfico 14 – Resultado da avaliação da Governança e Gestão de Serviços Públicos Digitais 
Percentual de atendimento dos testes – Por Dimensão (em %)
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O gráfico demonstra que, no cômputo geral, tanto a Governança quanto a dimensão de Gestão 
tiveram juntas um percentual de atendimento nos testes de somente 35,5%, ou seja, os resul-
tados consolidados evidenciam que existe um distanciamento significativo entre as normas, 
requisitos e boas práticas de governança e gestão de TIC objeto de exame e a realidade 
verificada nos cinco órgãos visitados. 

Esta conclusão é um reflexo dos diversos achados de auditoria que se encontram listados, de 
forma resumida, nos itens 4.1.5 e 4.2.4 deste Relatório.

Para fins de destaque, é mister que os órgãos adotem mecanismos que permitam conectar 
melhor o órgão prestador do serviço ao cidadão usuário do serviço, a exemplo do estabeleci-
mento de níveis mínimos de qualidade baseados em critérios objetivos, pesquisas de satisfação, 
fácil acesso à Carta de Serviços, e notadamente, o monitoramento formal de riscos que im-
pactam nos objetivos associados ao alcance de benefícios. Sem estes mecanismos, implanta-se 
uma barreira entre o Estado e a Sociedade, entre o que o cidadão necessita (ou percebe que 
precisa ser melhorado) e os órgãos oferecem, e atenta-se contra princípios do Governo Digital.

Além destes instrumentos, verifica-se a necessidade de ampliação de mecanismos de transpa-
rência e de participação social voltados à identificação de novas necessidades de SPD, e até de 
serviços públicos de atendimento não digitais, e ainda, de instrumentos de accountability que 
possibilitem à sociedade civil identificar a responsabilidade por serviços mal prestados e cobrar 
providências não só dos agentes públicos, mas, principalmente, de governantes e outros agentes 
políticos que atribuem responsabilidades e designam pessoal e competências para gerir o erário. 

Ao encorajar a participação da Sociedade com a adoção dos mecanismos e instrumentos cita-
dos, obtém-se maior vontade política, e consequentemente, maior compromisso e engajamen-
to dos membros da Alta Administração dos órgãos frente não apenas aos comitês estratégicos 
de TIC, a exemplo do Comitê de Governança Digital, mas também diante das demais estru-
turas e instâncias colegiadas, internas e externas, às quais competem avaliar, propor, priorizar, 
planejar, dirigir e, por fim, monitorar as ações do governo (Governança Pública). Cria-se, assim, 
condições propícias para a união de esforços, estabelecimento de uma agenda comum e atua-
ção transversal, pressupostos da nova Política de Governança Digital.

O objetivo estratégico OE.04 da Estratégia de Governança Digital, descrito como “Expandir e 
inovar a prestação de serviços digitais”, integra o eixo da “Prestação de Serviços” e compreende 
“Expandir e inovar a oferta de serviços públicos disponibilizados por meios digitais (e-serviços) 
através de processos e tecnologias inovadoras com vistas a atender as necessidades da sociedade”. 

Tal objetivo estratégico tem em seu bojo (item 11.2 da EGD v1.0) iniciativas estratégicas cuja res-
ponsabilidade é compartilhada entre a SETIC/MPDG, que é o órgão central do SISP, e os demais 
órgãos integrantes deste sistema, cabendo-lhes “Estimular a cocriação de novos serviços digitais com a 
participação da sociedade civil” (IE.04.01), “Ampliar a prestação de serviços públicos por meios digitais” 
(IE.04.02), e ainda, “Expandir os serviços publicados no Portal de Serviços Públicos” (IE.04.04).
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Considerando que um dos fatores críticos de sucesso para um Governo Digital envolve a prioriza-
ção, o redesenho de processos e a transversalidade, não há que se falar de Governança Digital do 
ponto de vista de Centro de Governo, enquanto houver vulnerabilidades significativas na perspec-
tiva da governança corporativa de TIC nos órgãos do SISP e enquanto houver gestão estratégica e 
operacional funcionando em “silos”, sem o foco no cidadão usuário do serviço público.

Assim, a partir do cenário de governança e gestão de SPD encontrado, considerando que a go-
vernança corporativa de TIC, dentro dos órgãos, é um suporte essencial da Governança Digital 
do Governo Federal, conclui-se que a falta de previsão explícita nos instrumentos de planeja-
mento, em nível estratégico e tático-operacional (PETI e PDTI), de objetivos, de indicadores, 
de metas e de ações voltadas para o provimento de SPD, assim como a falta de efetividade do 
arranjo de governança corporativa de TIC dos órgãos visitados, comprometem, de maneira 
significativa, o alcance do objetivo estratégico OE.04 da EGD, além de outros objetivos 
secundários à EGD, a exemplo do OE.05 “Melhorar a governança e a gestão por meio do uso 
da tecnologia”. 

Para que a expansão e inovação se concretizem, faz-se necessário que a Alta Administração dos 
órgãos assuma o seu papel de liderança das iniciativas necessárias para prover os serviços em 
uma plataforma digital, direcionando esforços e recursos para esta finalidade específica. Esta 
liderança somente irá se concretizar por meio da adoção de instrumentos de governança e de 
gestão devidamente alinhados à Política de Governança Digital adotada pelo Governo Federal, 
e que olhem para a EGD como um instrumento macro de planejamento estratégico para o qual 
devam convergir. 

Fomentando ainda a mudança de paradigma de gestão dentro de seus respectivos órgãos, os 
dirigentes devem providenciar uma revisão de seu planejamento estratégico, definindo ob-
jetivos corporativos, de negócio e de TIC, que apontem diretamente e explicitamente para 
esta estratégia macro. Com isso, esta revisão propiciará a elaboração de planos que prevejam, 
também de maneira explícita, indicadores, metas e ações visando garantir o alcance destes 
objetivos alinhados à EGD. 

Na qualidade de órgão central do SISP, conforme Decreto nº 7.579/2011, cabe à SETIC/MPDG 
a responsabilidade por monitorar os indicadores relacionados aos objetivos estratégicos previs-
tos na EGD, por meio do levantamento de informações junto aos órgãos do SISP, visando aferir 
o alcance das metas fixadas e acompanhar o estágio da transformação digital em que se situa 
o Governo Federal, dadas as diretrizes da Política de Governança Digital disposta no Decreto 
nº 8.638/2016. 

A SETIC/MPDG também assume o papel de coordenar e de liderar este processo de transfor-
mação digital e de mudança de paradigma, o que requer um acompanhamento dos planos e 
ações setoriais, de maneira eficiente e adequada, que permita a correção tempestiva dos 
rumos e posterior revisão, quando necessário, da estratégia vigente, dado o caráter descentra-
lizado da oferta e do esforço de digitalização dos serviços públicos, a rapidez do avanço da TIC 



70

e a evolução das necessidades dos usuários. Neste contexto, há o risco de que essa coorde-
nação se mostre frustrada, caso os instrumentos de governança corporativa dos órgãos (PETI, 
PDTI, comitê de TI, políticas de governança de TI etc.) e seus mecanismos de transparência 
sejam inexistentes, não efetivos ou não alinhados à agenda dos centros de governo.

Compete ainda ao MPDG, por intermédio do Departamento de Modernização da Gestão Pú-
blica da Secretaria de Gestão (SEGES), promover ações de padronização da oferta de SPD, 
e, neste eixo de atuação, os resultados da avaliação sobre a gestão dos órgãos visitados de-
monstraram a necessidade primordial de definir o conceito de SPD e critérios e requisitos 
mínimos (Ex.: de desempenho, de qualidade, de disponibilidade, dentre outros) que deverão 
ser adotados pelos órgãos do SISP na oferta de seus serviços digitais. Esta espécie de guia po-
derá servir de orientação para o planejamento, execução e controle destes serviços, e definirá 
requisitos gerais para a gestão e continuidade dos SPD, dentre os quais, o estabelecimento de 
parâmetros para atendimento às necessidades do cidadão de forma transparente. 

Resta ainda providenciar ações de sensibilização e conscientização dos dirigentes dos órgãos 
do SISP acerca dos desafios e benefícios do Governo Digital, e ainda, com relação à relevância 
e criticidade das estruturas, dos processos e dos instrumentos de governança corporativa de 
TIC, cuja efetividade se mostra como um pré-requisito para a coordenação e sucesso deste 
processo de transformação digital que está sendo fomentado no âmbito do Governo Federal.

Na medida em que as estruturas e os instrumentos de governança e gestão dos SPD estiverem 
alinhados à Política de Governança Digital, aderentes à EGD e aos objetivos estratégicos orga-
nizacionais e convergente com os interesses do cidadão, e na proporção em que as ações, cen-
tralizadas ou setoriais, de ampliação da oferta de SPD vão entregando resultados monitoráveis 
à luz das metas previstas na estratégia global, o processo de desburocratização do Governo 
Federal também vai se sedimentando, levando aos cidadãos os benefícios da agilização, simpli-
ficação e da modernização dos serviços públicos. 

7. Manifestação da Secretaria 
de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (SETIC) 

 A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), unidade do Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), que atua como órgão central do 
SISP, encaminhou manifestação sobre os achados e conclusões da auditoria por meio da Nota 
Técnica nº 14623/2017-MP, de 14/08/2017, a partir da versão preliminar deste Relatório.

A SETIC/MPDG também trouxe à baila as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas 



71

da União (TCU), por meio do Acórdão nº 1.469/2017-Plenário, e as sugestões preliminares 
feitas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ambos 
os trabalhos objetivaram identificar oportunidades de melhorias nas estratégias adotadas pela 
SETIC/MPDG para condução da Política de Governança Digital do Governo Federal.

Destacando as lacunas apontadas pelo TCU e OCDE, a SETIC/MPDG apresentou as ações que 
estavam sendo planejadas dentro dos eixos de atuação sugeridos pela CGU na conclusão final 
deste Relatório, senão vejamos: 

I - Acompanhamento dos planos e ações setoriais, de maneira eficiente e adequada; 

•	 A Unidade informou que já se encontrava disponível em seu sítio eletrônico o Modelo de 
Gestão para acompanhamento da EGD, sendo que, em atendimento ao TCU, estava em elabo-
ração o plano de acompanhamento relativo ao exercício de 2017, que se basearia nesse modelo. 

•	 A Secretaria apontou ainda como melhorias estruturantes obtidas a entrega em 
01/09/2016 da versão 2.0 do Guia do PDTIC do SISP, que já se encontra alinhada à EGD; e a 
pactuação de planos de trabalho, com vigência até o final de 2017, visando a cessão de Ana-
lista em Tecnologia da Informação (ATI) junto aos órgãos integrantes do SISP, e em especial, 
os órgãos aqui avaliados (com exceção da SRFB). Esses planos de trabalho são utilizados 
como instrumentos de acompanhamento da gestão, e apesar de terem sido celebrados an-
tes da publicação da EGD, em alguma medida, já contemplam metas a ela relacionadas (Ex.: 
“Alinhamento do PDTI à EGD”).

II – Promoção de ações de padronização da oferta de SPD, definir o conceito de SPD, 
critérios e requisitos mínimos que deverão ser adotados pelos órgãos do SISP na 
oferta de seus serviços digitais;

•	 A Unidade destacou que o instrumento basilar para execução desta iniciativa (padro-
nização da oferta de SPD) é a implementação da Plataforma de Cidadania Digital instituída 
pelo Decreto nº 8.936, que foi publicado em 19 de dezembro de 2016, em momento pos-
terior à publicação da EGD.

•	 Com relação à definição de SPD, essa Secretaria concorda que é preciso melhor disse-
minar o conceito regulado pelo Decreto nº 8.936/2016 (Plataforma de Cidadania Digital), 
que traz alguma diferença em relação à definição prevista na versão atual da EGD. A Uni-
dade destacou ainda que os critérios e requisitos mínimos a serem adotados, de maneira 
padronizada, pelos órgãos do SISP, inclusive aqueles relativos ao acompanhamento do de-
sempenho do SPD, devem ser os previstos no Decreto da Plataforma de Cidadania Digital. 

•	 A manifestação da SETIC/MPDG traz um precedente que é a necessidade de revi-
sar documentos que adotam conceitos diferentes para SPD, incluindo a própria EGD (es-
tratégia macro), sendo necessário alinhamento com o conceito mais atual do Decreto nº 
8.936/2016. Isto se faz necessário tendo em vista a necessidade premente de apreensão e 
adoção, pelos órgãos, do conceito mais atual.



72

III - Ações de sensibilização e conscientização dos dirigentes dos órgãos do SISP acer-
ca dos desafios e benefícios do Governo Digital e, ainda, com relação à relevância e 
criticidade das estruturas, dos processos e dos instrumentos de governança corpora-
tiva de TIC.

•	 Quanto a este quesito, a Secretaria destacou a recomendação da OCDE para melhoria 
da comunicação interna e externa sobre o Governo Digital, por meio de ações de sensibi-
lização e mobilização visando obter uma maior participação da sociedade, sejam empresas, 
cidadãos ou até mesmo agentes políticos. Ainda segundo a SETIC/MPDG, para atingir este 
objetivo, o TCU enfatizou a importância de conferir maior transparência e ampliar a divul-
gação da execução da EGD, o que vai ao encontro da percepção da equipe da CGU.

•	 A SETIC/MPDG destacou ainda que não tem a estatura institucional adequada para in-
fluenciar os órgãos do Poder Executivo Federal, sobretudo quanto à necessidade de obter 
maior engajamento dos membros da Alta Administração desses órgãos, apontada neste 
Relatório como um dos principais entraves tanto do Governo Digital quanto da Governança 
e Gestão de TIC. 

•	 Os dois organismos (OCDE e TCU) recomendam a definição, pela autoridade máxima 
do Poder Executivo Federal, de uma instância administrativa, de caráter colegiado, que te-
nha ascendência sobre os demais órgãos, e que tenha a capacidade de assumir a liderança 
quanto à avaliação, direção e monitoramento das ações relacionadas com a oferta trans-
versal de SPD, dentre elas, a priorização de recursos de investimento. Esta recomendação 
também vai ao encontro da percepção da CGU frente aos achados de auditoria consigna-
dos neste Relatório.

Por fim, a SETIC/MPDG propôs algumas ações que poderiam ser priorizadas com vistas à con-
vergência de esforços, considerando-se o escopo similar das avaliações realizadas pelo Tribunal 
e pelo sobredito organismo internacional, que trataram de avaliar a Política de Governança Di-
gital Brasileira, e considerando o escopo da avaliação executada pela CGU, que aponta fragili-
dades sistêmicas na camada de Governança e Gestão de TIC que podem impactar diretamente 
na efetividade dessa política.

Cabe mencionar que o Departamento de Modernização da Gestão Pública da Secretaria de 
Gestão (INOVA/SEGES) destacou na Nota que a avaliação conduzida pela CGU “aborda ou 
sugere elementos importantes com os quais aquele Departamento está se deparando no que 
diz respeito aos serviços prioritários”.
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8. Busca Conjunta de Soluções 

 Foi realizada a Reunião de Busca Conjunta de Soluções junto às equipes da SETIC e SE-
GES/MPDG, em de 22/08/2017, uma oportunidade em que cada proposta de recomendação foi 
debatida junto às equipes técnica e gestores, visando acatar a proposta ou levantar sugestões de 
melhorias visando alinhavar o planejamento do órgão frente às melhorias recomendadas pela CGU.

Foram ainda tecidas considerações adicionais sobre os fatos e achados de auditoria, eliminados 
eventuais ruídos informacionais, e ainda, explicitadas as estratégias e as iniciativas planejadas pelo 
órgão até o final de 2017, no contexto da Política de Governança Digital, que foram fundamen-
tais para ajustar as recomendações e ampliar as percepções sobre os problemas encontrados.

Uma das causas principais das impropriedades e fragilidades detectadas na camada de Gover-
nança de SPD, dentro dos órgãos visitados diz respeito à ausência de uma Política de Gover-
nança Corporativa de TIC que tenha sido instituída, de maneira formal, pela Alta Administração 
e pelos dirigentes destes órgãos.

Uma Política de Governança de TIC estabelecida e instituída formalmente é compreendida 
como sendo uma boa medida estruturante, da perspectiva do órgão, que visa nortear a con-
dução das ações de avaliação, direção e monitoramento da gestão de TIC, incluindo a gestão 
para provimento de SPD, com potencial para mitigar práticas indesejadas na condução da go-
vernança, a exemplo de decisões não transparentes ou autocráticas, e outras situações também 
indesejadas no contexto da gestão, a exemplo de decisões tomadas em “silos”. 

Essa política visa ainda reforçar o funcionamento das estruturas decisórias colegiadas, ampliar 
a adoção de critérios para priorização de recursos e investimentos e fortalecer a condução, de 
maneira adequada, dos processos internos que apoiam e sustentam tanto a governança quanto 
a gestão corporativa dos órgãos e entidades governamentais. 

No decorrer dos trabalhos de campo realizados e que fundamentaram a avaliação consigna-
da neste Relatório, cumprindo competências relativas ao seu papel de centro de governo, é 
oportuno mencionar como melhoria estruturante a publicação pela SETIC/MPDG da Por-
taria nº 19, de 29 de maio de 2017, que trouxe avanços no sentido de encorajar os órgãos 
a formalizarem suas Políticas de Governança de TIC, conforme se depreende da leitura do 
parágrafo único do Art. 4º dessa portaria, e que vai ao encontro das recomendações expe-
didas junto aos órgãos visitados.

Com efeito, a Portaria nº 19/2017 tem o propósito de disciplinar a implantação, pelos órgãos 
integrantes do SISP, de medidas visando implantar, desenvolver ou aperfeiçoar a Governança 
Corporativa de TIC, dispondo sobre as diretrizes a serem observadas na estruturação de suas 
políticas, o que supre uma lacuna normativa existente. Além disso, os dispositivos da portaria 
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em comento miram, em alguma medida, as fragilidades apontadas neste Relatório, no contexto 
das dimensões de governança aqui avaliadas. 

Quanto à camada de Gestão de SPD, também foram identificados diversos avanços no decor-
rer desta avaliação no tocante à normatização e padronização da oferta de SPD, e que envolve 
não só aspectos normativos e legais, mas principalmente a Plataforma de Cidadania Digital 
instituída por meio do Decreto nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016. 

Em 2017, o MPDG, dentre outras iniciativas, implantou mecanismos para receber os Planos de 
Integração previstos no Art. 7º, inciso I, do citado Decreto, realizou o censo de Serviços Públi-
cos de Atendimento, e ainda, por meio de parceria entre SETIC e SEGES/MPDG, desenvolveu 
um conjunto de ferramentas e métodos (o Kit de Transformação de Serviços Públicos) que 
darão suporte aos órgãos e entidades do Governo Federal para promover a transformação dos 
serviços públicos, buscando a sua simplificação e automação (digitalização). 

O Censo de Serviços Públicos, que visa a catalogação dos serviços públicos oferecidos por ór-
gãos e entidades da administração direta e indireta (exceto empresas públicas e sociedades de 
economia mista) do Poder Executivo, exigiu que o conceito de serviço público de atendimento 
(e também digital) fosse definido de maneira harmonizada (frente aos vários entendimentos), 
antes da realização da pesquisa propriamente dita. Trouxe ainda como benefício indireto o 
amadurecimento de conceitos que ainda não estavam sedimentados e disseminados pelas equi-
pes técnicas (área de negócio e TI) do MEC, MTb, MJSP, SRFB e MS, à época das avaliações. 

Já o conjunto de ferramentas do Kit de Transformação de Serviços Públicos, que se divide, de 
forma intuitiva e alinhada com o paradigma do Governo Digital, em 5 (cinco) etapas para esta 
transformação (Questione, Personalize, Inove, Facilite e Comunique), apesar de ainda não es-
tar completo, adequa-se às necessidades atuais dos gestores, ampliando a sua percepção sobre 
a maturidade gerencial de suas unidades e outros aspectos de gestão como mapeamento do 
processo de atendimento, avaliação da qualidade dos serviços, pesquisa de satisfação, monito-
ramento do desempenho, dentre outros. Há necessidade, todavia, de uma maior disseminação 
dos conceitos, definições e das ferramentas do sobredito Kit, junto aos gestores e equipe técni-
ca dos órgãos, para obtenção de uma maior compreensão das planilhas e dos guias disponíveis.

Considerando o estágio em que hoje se encontra a transformação digital no Governo Brasilei-
ro, conclui-se que a lacuna verificada quanto à normatização e padronização da oferta de SPD, 
de uma maneira geral, foi satisfatoriamente suprida por meio das iniciativas promovidas em 
2017 pelo MPDG, a exemplo das ferramentas que sustentam a Plataforma de Cidadania Digital. 

Entretanto, restam ainda outras oportunidades e necessidades de melhorias a serem conside-
radas, com vistas a ampliar e fortalecer o apoio aos órgãos do SISP e demais entidades do poder 
público federal, tendo como foco a melhoria da Governança e Gestão de TIC, a ampliação da 
oferta de serviços públicos prestados de maneira simples e automatizada, e ainda, a desburo-
cratização:
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•	 A própria EGD necessita ser revisada à luz dos avanços introduzidos não só por meio 
do Decreto da Plataforma de Cidadania Digital, mas também por intermédio do Decreto 
nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que além de ter revogado o Decreto Cidadão (uma das 
referências desta avaliação), introduziu importantes alterações no Decreto da EGD quanto 
aos critérios de monitoramento de serviços.

•	 Os resultados de aferição dos indicadores de monitoramento da EGD que visem de-
monstrar sua efetividade não se encontram acessíveis ao público em geral, fragilizando o 
controle e participação social e o comprometimento dos órgãos frente às metas e inicia-
tivas desta estratégia macro. Na Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a SETIC/MPDG 
esclareceu que se encontrava planejada para o segundo semestre de 2017 a elaboração de 
um relatório consolidando os resultados do primeiro ciclo de monitoramento da EGD, no 
entanto, o instrumento a ser adotado (relatório), na opinião da CGU, não atende às necessi-
dades e requisitos atuais de transparência, sendo recomendável a adoção de uma ferramenta 
mais intuitiva ao cidadão e de maior alcance, a exemplo de um Painel publicado na Internet 
(Plataforma Web). 

•	 Outro aspecto mencionado pela SETIC/MPDG diz respeito à importância dos Analistas 
em Tecnologia de Informação (ATI) dentro deste cenário de transformação digital, cujos 
planos de trabalho já estão sendo revistos conforme a necessidade de alinhamento às inicia-
tivas previstas na EGD, desde 2016. Ocorre que algumas iniciativas ainda não se encontram 
contempladas nos planos vigentes, considerando as novas exigências e definições (Ex.: Pla-
no de Integração) trazidas pelo Decreto da Plataforma de Cidadania Digital e pela Portaria 
nº 19/2017 de Governança e Gestão de TIC.

•	 Além dos ATI, levando em conta que aperfeiçoamentos nos planos e políticas de re-
cursos humanos de TIC, assim como as medidas estruturantes, também trazem como be-
nefício a melhoria paulatina na Governança e Gestão de TIC, é também pertinente rever a 
distribuição das Gratificações Temporárias do Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática – GSISP instituídas pelo Art. 287, da Lei nº 11.907, de 2 de feve-
reiro de 2009. 

•	 Há também oportunidade para alinhar os normativos relacionados à alocação de ATI 
e distribuição de GSISP: a título de exemplo, é pertinente citar que a Portaria GM/MP nº 
89, de 23 de abril de 2009, que regulamenta a distribuição das gratificações GSISP, ainda faz 
menção à estratégia macro anterior. Adicionalmente, por ocasião da revisão dessa base nor-
mativa, é razoável que seja considerada também como critério de redistribuição de ATI e 
GSISP a oferta e procura por serviços públicos digitais, com o fito de tornar a redistribuição 
coerente e alinhada às necessidades dos órgãos frente aos critérios e requisitos da EGD.

9. Recomendações 

 A partir dos achados verificados neste trabalho, foi possível formular as seguintes reco-
mendações estruturantes à Secretaria de Tecnologia e Comunicação (SETIC):
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I. Considerando os princípios preconizados na Política da Governança Digital, tais como foco 
nas necessidades da sociedade, abertura e transparência, participação e controle social, e ob-
jetivando ampliar a transparência e a prestação de contas, elaborar e disponibilizar na Internet 
um Painel de monitoramento da Estratégia de Governança Digital (EGD), que apresente, em 
linguagem cidadã, os seguintes itens de informação: 

•	 O modelo de gestão adotado pela SETIC para acompanhamento anual da EGD;

•	 Os planos anuais de monitoramento da EGD;

•	 Os resultados de aferição da performance dos indicadores estratégicos, notadamente, 
aqueles cujas iniciativas encontram-se sob a responsabilidade dos órgãos integrantes do SISP; e 

•	 Os feedbacks formulados a partir deste monitoramento, a exemplo de ações de cor-
reção de rumos, tomadas de decisão e alterações nas estratégias adotadas no contexto da 
Política de Governança Digital (Ex.: histórico de versões do documento da EGD).

II. Alinhar a Estratégia de Governança Digital (EGD) com as definições, requisitos, conceitos 
(incluindo o de serviços públicos digitais), iniciativas, ferramentas (Ex.: Kit de Transformação 
Digital), mecanismos e demais instrumentos definidos a partir da publicação do Decreto nº 
8.936/2016, que instituiu a Plataforma de Cidadania Digital, e do Decreto nº 9.094, de 17 de 
julho de 2017, que versa sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos ser-
viços públicos.

III. Nas próximas repactuações de planos de trabalho que tem como objeto a cessão de Ana-
listas em Tecnologia da Informação (ATI), firmados junto aos órgãos MEC, MTb, MJSP, MS, 
contemplando inclusive os seccionais a eles vinculados, incluir metas explícitas relacionadas à 
seguintes atividades:

•	 Apoio à elaboração da Política de Governança Corporativa de TIC desses órgãos, nos 
termos da Portaria STI nº 19, de 29 de maio de 2017;

•	 Apoio ao processo de acompanhamento do Plano Diretor de TI (PDTI) dos órgãos, 
observando seu alinhamento com a Estratégia de Governança Digital e com os termos da 
Portaria STI nº 19/2017; 

•	 Apoio à elaboração, execução e acompanhamento dos planos de digitalização e/ou de 
integração à Plataforma de Cidadania Digital instituída pelo Decreto nº 8.936, de 19 de 
dezembro de 2016; e

•	 Apoio à adoção das ferramentas disponíveis no Kit de Transformação de Serviços Públi-
cos, com destaque para o apoio à simplificação de serviços públicos por meio da digitalização.

IV. Expandir os efeitos da recomendação anterior aos demais órgãos integrantes do SISP que 
possuem plano de trabalho em função de alocação de Analistas em Tecnologia da Informação 
(ATI), visando alinhar seus planos de trabalho, quando for o caso, às metas pontuais descritas 
nos subitens “i”, “ii”, “iii” e “iv”, a critério de cada órgão.
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V. Considerando a importância da sensibilização e mobilização da Alta Administração dos ór-
gãos, e a necessidade veemente de disseminar boas práticas de gestão de Serviços Públicos 
Digitais (SPD) junto aos dirigentes e equipes técnicas que sustentam as atividades finalísticas 
dos órgãos do SISP, apresentar cronograma de ações de divulgação e capacitação, nos formatos 
definidos pelo MPDG, que versem sobre os seguintes temas:

•	 Monitoramento da Estratégia de Governança Digital (EGD);

•	 Os benefícios da formalização de uma Política Corporativa de Governança de TIC nos 
termos da Portaria STI nº 19, de 29 de maio de 2017; 

•	 Adoção das ferramentas disponibilizadas no Kit de Transformação de Serviços Públicos, 
visando disseminar e sedimentar boas práticas para gestão e provimento de SPD; e

•	 Divulgação de casos de sucesso ou benchmarks de performance na oferta de SPD.

Para dar início ao monitoramento das recomendações (follow up), foi acordado junto ao MPDG 
o encaminhamento de um Plano de Ação contemplando as iniciativas e providências que serão 
conduzidas, conforme prazos discutidos em Reunião de Busca Conjunta de Soluções, a fim de 
implementar as providências afetas a cada recomendação. 

Do ponto de vista das estruturas decisórias relativas à Política de Governança Digital, tendo em 
vista a estatura inadequada da SETIC/MPDG e seu papel reduzido em relação à capacidade de 
influenciar os órgãos do SISP e demais entidades do Poder Executivo Federal, faz-se oportuno 
e conveniente sensibilizar a Casa Civil da Presidência da República quanto à necessidade de de-
finir uma instância, administrativa e hierarquicamente superior, com capacidade para influenciar 
os órgãos no tocante à priorização de projetos e de recursos orçamentários voltados à oferta, 
de maneira isolada ou transversal, de SPD.

Portanto, em reforço à recomendação do item 9.1.2.1 do Acórdão nº 1.419/2017-TCU-Plená-
rio, e considerando que o tema objeto desta avaliação tem relação direta com a desburocrati-
zação por meio da melhoria da prestação de serviços públicos, com fulcro nos Artigos 1º e 2º 
do Decreto s/n de 7 de maio de 2017, sugere-se ao Gabinete do Ministério da Transpa-
rência e Controladoria-Geral da União que encaminhe o presente Relatório à apreciação e 
deliberação do Conselho Nacional para Desburocratização, propondo:

Atribuir competências a uma instância administrativa com capacidade de influenciar as 
prioridades e projetos dos órgãos finalísticos no que tange a governo digital, inclusive 
do ponto de vista orçamentário, com vistas a coordenar iniciativas comuns e direcionar 
os esforços em prol dos objetivos da Política de Governança Digital, dotando-a com or-
çamento e capacidade para coordenar, realizar ou apoiar projetos estruturantes para a 
Administração Pública Federal.
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Anexo I - Lista dos relatórios de 
auditoria dos cinco órgãos avaliados

Nome do órgão avaliado Link para download dos relatórios de auditoria 
individuais

Secretaria da Receita Federal do Brasil https://auditoria.cgu.gov.br/download/9766.pdf

Ministério da Justiça e Segurança Pública https://auditoria.cgu.gov.br/download/9610.pdf

Ministério do Trabalho https://auditoria.cgu.gov.br/download/9371.pdf

Ministério da Educação https://auditoria.cgu.gov.br/download/9719.pdf

Ministério da Saúde https://auditoria.cgu.gov.br/download/9882.pdf

Anexo II - Principais riscos envolvidos 
em cada dimensão avaliada

Governança dos Serviços Públicos Digitais

Dimensões Riscos

Alinhamento 
Estratégico

Queda de satisfação dos usuários dos serviços públicos que poderiam ser estrate-
gicamente digitalizados.

Definição de prioridades pautada em objetivos setorizados, sem a consideração 
do direcionamento institucional.

Ineficiência de  áreas de  TIC sem um posicionamento hierárquico  condizente 
com a necessidade estratégica.

Elevação dos custos relativos à prestação de serviços em virtude do excessivo 
atendimento presencial e da não digitalização de serviços públicos digitalizáveis.

Envolvimento 
da Alta 

Administração

Desalinhamento das deliberações acerca da Política de Governança Digital, uma  
vez que decisões podem ser tomadas sem a participação de todos os membros 

titulares do comitê de TI.

Falta de alinhamento do órgão em relação às diretrizes da Política de Governança 
Digital instituída pelo Decreto nº 8.638/2016.

Descumprimento de metas previstas para o Poder Executivo Federal no docu-
mento de Estratégia de Governança Digital (EGD).

https://auditoria.cgu.gov.br/download/9766.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/9610.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/9371.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/9719.pdf
https://auditoria.cgu.gov.br/download/9882.pdf
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Priorização de 
recursos

Desalinhamento estratégico entre as áreas finalísticas, a unidade de TI e as estra-
tégias organizacionais.

Deficiência no processo de digitalização de serviços públicos e, inclusive, de não 
digitalização de serviços públicos passíveis de serem digitalizados.

Direcionamento de esforços para  ações pouco ou nada relevantes para a efetivi-
dade das respectivas políticas públicas atribuídas a cada órgão.

Digitalização de serviços públicos sem considerar critérios críticos para o órgão e 
para o cidadão.

Desinformação ou assimetria de informação acerca das ações voltadas para os 
Serviços Públicos Digitais.

Monitoramento

Risco de prejuízos  à  criação de  valor pretendida pela governança corporativa e 
de TI, em virtude da falta de efetividade dos planos de tecnologia, a exemplo do 
PETI e do PDTI, que assumem um papel de menor significância como peça baliza-

dora do processo de aquisição de bens e serviços de TI.

Risco de provimento inadequado dos Serviços Públicos Digitais prestados pelos 
órgãos, decorrentes de deficiências de controles internos voltados para o trata-

mento de riscos não detectados ou monitorados.

Risco de não atingimento dos objetivos corporativos decorrente do desestímulo 
à cultura de gestão de riscos.

Gestão dos Serviços Públicos Digitais

Dimensões Riscos

Planejamento

Risco de desconformidade em relação ao Decreto Cidadão e ao decreto que 
instituiu a Política de Governança Digital (Decreto nº 8.638/2016).

Risco de que não haja clareza em relação a requisitos, parâmetros, metas e 
objetivos que serão perseguidos no decorrer da execução das atividades de 

provimento, expansão e inovação de Serviços Públicos Digitais.

Risco de que as atividades de controle não sejam suficientes e apropriadas no 
sentido de assegurar, de maneira razoável, o atingimento de objetivos opera-

cionais.

Risco de que o processo de atendimento dos Serviços Públicos Digitais não 
esteja ao alcance do nível de satisfação dos usuários (processo ineficaz).

Risco de desconhecimento sobre os esforços necessários para alcançar os re-
sultados pretendidos.

Risco de realização de esforços desnecessários, ineficientes e/ou antieconômi-
cos (processo ineficiente).

Foco no cidadão

Desconhecimento de  informações relevantes por parte dos interessados 
acerca dos SPD.

Subutilização dos SPD por causa da insuficiência de informações.

Atendimento ao cidadão, por parte das unidades provedoras de SPD, de for-
ma ineficaz e/ou ineficiente.

Comprometimento da imagem do órgão (assim como do Governo Federal), 
não somente pela inexistência de padrões mínimos de qualidade sobre a 

prestação dos serviços, mas também pela falta ou insuficiência de informa-
ções mínimas e mecanismos efetivos que permitam conectar o cidadão ou 

beneficiário ao SPD ofertado.



Monitoramento

Insatisfação do cidadão não percebida pelo Ministério.

Dificuldade de rastreamento de causas raiz de incidentes, prolongando as si-
tuações de indisponibilidade de SPD.

Informações inadequadas para a tomada de decisão.

Falta de percepção sobre obsolescência ou aumento dos custos dos serviços 
prestados.

Desconhecimento sobre a possibilidade de realização de ações que mitiguem 
a ocorrência de eventos indesejados que possam trazer impactos igualmente 

indesejados.

Não realização de benefícios ao cidadão.

MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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