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Se eu tenho uma maçã e você tem uma maçã e nós 
 trocamos as maçãs, então nós ainda teremos uma maçã cada. 

 Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós trocamos 
 as ideias, então cada um de nós terá duas ideias 

 
George Bernard Shaw 
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INTRODUÇÃO 

Este documento tem por objetivo apresentar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Agência 
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA para 2019-2020. Desta forma 
para cada ano, até 2020, será apresentado PDTI especifico elaborado em conformidade com o Plano Estratégico de 
Tecnologia da Informação – PETI 2016/2020.  

Os PDTIs têm por finalidade retratar as ações específicas e de curto prazo voltadas as operações anuais desse STI. 
Especificamente esse documento refere-se às ações a serem implementadas no ano de 2019-2020 e indicam o aporte 
financeiro necessário à sua execução. 

A estas ações, previstas para o Ano IV, estão relacionadas Metas as quais pretende-se atender, que por sua vez 
associam-se aos Objetivos Estratégicos previstos para o quinquênio de 2016/2020, que por fim estão organizados 
na forma de 4 Perspectivas (i.e. Contribuição para a organização, Orientação para o usuário, Excelência operacional 
e Orientação para o futuro), conforme demonstrado na figura adiante. 
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PROVER E GERIR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE 
INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO ALINHADAS 

ÀS ESTRATÉGIAS DA AGENCIA.

MISSÃO

SER UMA UNIDADE ESTRATÉGICA, ESTRUTURADA 
QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE PARA PLENA 

SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DE SUAS SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS, PROVENDO MEIOS PARA OTIMIZAÇÃO DE 

PROCESSOS  E APOIO A TOMADA DE DECISÃO.

VISÃO DE FUTURO

AMPLIAR A 
RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL
(GREEN TI)
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O SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI 

 
 
 

MISSÃO DA UNIDADE: 
Prover e gerir soluções em tecnologia de informação e de comunicações alinhadas às estratégias da Agência. 

 
 
O QUE QUEREMOS SER: 

Ser reconhecido pela excelência em gestão da informação, da colaboração e do conhecimento, nos serviços 
prestados pela Agência.  

  
 
EM QUE NOS ACREDITAMOS:  

Que a tecnologia aliada à inteligência humana é o diferencial de sucesso da Agência. 
  
 
COMPETÊNCIA REGIMENTAL:  

Gerir os recursos informacionais da ADASA; prover o adequado suporte tecnológico e orientar ações ao 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para apoio à decisão no âmbito da Diretoria Colegiada e dos 
Processos Organizacionais, tendo em vista garantir a captação, armazenamento, tratamento e difusão de dados 
e informações à sociedade, governo, concessionários e demais interessados. 

  
 
OUTRAS COMPETÊNCIAS:  

Gestão de contratos, Gestão de projetos (PMBOK), Gestão baseada em Balance Score Card (BSC), elaboração 
de Planos Estratégicos e Planos Diretores de Informação, Gestão do Conhecimento, Implantação de Processos 
ITIL, Segurança da Informação.  

  
 
DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS:  

Desenvolvimento de sistemas; suporte ao cliente; gestão de serviços e de ativos da rede corporativa de 
computadores; prospecção tecnológica; gerenciamento de contratos, gestão de Níveis de Atendimento de 
serviço, gestão de projetos. 
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PERSPECTIVAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÕES 

 
 

As Perspectivas e Objetivos Estratégicos de Tecnologia da Informação e Comunicações, adiante apresentados, foram 
traçados a partir da observação das necessidades apontas pelas unidades organizacionais da Agência, da Análise SWOT 
dos serviços sob a jurisdição do Serviço de Tecnologia, e a luz da metodologia denominada Balance Scorecard - TI (BSC 
TI), todos estabelecidos no Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação PETI – 2016/2020. 
 
Assim temos inicialmente 4 perspectivas (i.e., Contribuição para a organização, Orientação para o usuário, Excelência 
operacional e Orientação para o futuro). A estas perspectivas foram estabelecidos objetivos estratégicos os quais norteiam 
as ações e projetos a serem desenvolvidos durante a duração do PETI. 
 
De forma a possibilitar uma clara e substancial avaliação do progresso de cada objetivo estratégico foram estabelecidos 
indicadores que apontam as metas a serem atingidas em cada período, bem como a fórmula de apuração das ações a serem 
realizadas.   
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As Perspectivas e Objetivos estratégicos (OE) de Tecnologia da Informação e de Comunicações, adiante apresentados, foram 
traçados a partir do Diagnostico de Necessidades apontadas pelas diversas Unidades Organizacionais da Agência, da Análise 
SWOT dos serviços sob a jurisdição do Serviço de Tecnologia, e a luz da metodologia denominada Balance Score Card (BSC 
TI), estabelecidos no Planejamento Estratégico de Tecnologia de Informação PETI – 2015 a 2016. 
 
PERSPECTIVA (P1): CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO: Trata de como obter uma contribuição razoável a Agência 
e suas respectivas unidades organizacionais, a partir dos investimentos realizados em tecnologia da informação e comunicação 

 
OE 1.1. Garantir a governança da ADASA (Accountability) 

Promover ações de gestão que visam dar transparência as ações, projetos e investimentos realizados pela agência, 

bem como assegurar o acesso à informação pela sociedade, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação 

nº 4990/2012, através do aprimoramento do sítio institucional da Agência, utilização de mídias eletrônicas e emprego 

de soluções tecnológicas que possibilitem a gestão das responsabilidades da Agência. 

 

OE 1.2. Ofertar sítios e serviços eletrônicos ao cidadão (B2C) 
Disponibilizar serviços através de meios eletrônicos e internet, ao cidadão, de modo a dar a celeridade ao 

atendimento de requisições realizadas a Agência, transformando o atual sítio institucional em uma plataforma 

transacional e de interação com a sociedade em geral, via ampliação da oferta de serviços eletrônicos via internet. 

 
OE 1.3. Assegurar a comunicação e colaboração 

Diversificar os meios e as tecnologias de comunicação e colaboração entre a Agência a sociedade, agentes 

regulados, instituições internacionais e entes governamentais. Através do emprego de mídias eletrônicas e 

plataformas de colaboração (e.g. vídeo/áudio conferências, redes sociais e extranets). 

 
OE 1.4. Dar aporte a tomada de decisão de gestores  

Implantar soluções de TI relativas à análise de cenários, históricas e preditivas, de modo a dar robustez ao processo 

de tomada de decisão. De outra mão instalar uma infraestrutura que possibilite a tramitação e gestão eletrônica de 

documentos. 

 
OE 1.5. Ampliar a responsabilidade ambiental (Green TI) 

Implantar procedimentos eletrônicos que mitiguem o uso de papel e, optar, nas contratações de TIC, por produtos 

que consumam menos energia; que empreguem na sua fabricação matérias primas e substâncias menos tóxicas, 

que não agridam o meio ambiente quando em operação, e no seu descarte possibilite a reciclagem e/ou reutilização. 
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PERSPECTIVA (P2): ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO: Aborda sobre considerar o cliente ou usuário de tecnologia da 
informação como foco dos serviços, ações e projetos desenvolvidos pelo STI, de modo a assegurar um nível de desempenho 
dentro do estabelecido e concomitantemente a satisfação dos usuários da rede corporativa de computadores 
 

OE 2.1. Fornecer soluções tecnológicas eficazes 
Assegurar a automação de processos e procedimentos de trabalho das unidades organizacionais da Agência de 

modo e propiciar a gestão de recursos hídricos, bem como a regulação dos serviços públicos inerentes a atribuição 

da Agência. (e.g. abastecimento de água e esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

drenagem e manejo de águas urbanas; distribuição de gás, reajuste tarifários. 

  
OE 2.2. Implementar Acordos de Nível de Serviço 

Estabelecer pactos entre STI e os usuários da Agência relativos à disponibilidade, continuidade e qualidade das 
soluções de TI ofertadas, de modo a alinhar expectativas e a obediência a prazos e requisitos estabelecidos. 

 

OE 2.3. Ofertar soluções tecnologicamente atualizadas  
Garantir que a experiência do usuário relativa a equipamentos de TI e softwares básico (e.g. notebooks, desktops, 

sistemas operacionais, editores de texto, planilhas eletrônicas), estejam em níveis condizentes com as suas 

atividades e atribuições.  

 
OE 2.4. Implantar portfólio de soluções e serviços de TI 

Publicar catálogo de soluções de TI, homologadas pelo STI, as quais estão à disposição dos usuários de rede 
corporativa de computadores da Agência. Este catálogo deve ser constantemente atualizado de modo a assegurar 
a entrega de soluções que influenciem positivamente as tarefas cotidianas dos usuários da Agência. 
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PERSPECTIVA (P3): EXCELENCIA OPERACIONAL: Proporciona a atuação eficaz do serviço de tecnologia via a adoção de 
melhores práticas de gestão financeira e técnica, de modo a garantir a excelência de seus processos, infraestrutura e sistemas 
robustos, e a segurança da informação. 
 

OE 3.1. Implantar soluções de TI com elevado grau de qualidade 
Promover o desenvolvimento de sistemas, aplicações e sítios, tendo como base o grau no qual a solução satisfaz a 

requisitos previamente estabelecidos pelos usuários requisitantes.  

 
OE 3.2. Prover infraestrutura de TI resiliente 

Manutenir e Garantir a resiliência dos ativos de TI integrantes da plataforma computacional da ADASA, nos 

requisitos de disponibilidade e de continuidade.  

 

OE 3.3. Implantar melhores práticas de gestão de TI 
Implantar um conjunto de processos, costumes, políticas, leis, que regularão a maneira como o STI deve ser dirigido, 

de modo a garantir uma gestão eficaz.  

 

OE 3.4. Aprimorar a gestão orçamentária de TI 
Promover ações de gestão que busquem assegurar que a execução financeira relativa à contratação de serviços e 

aquisição de produtos, estejam em consonância com o orçamento destinado ao STI. 
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PERSPECTIVA (P4): ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO: Assegura o desenvolvimento de competências técnicas e 
administrativas da equipe de tecnologia, além prospectar tecnologias emergentes de possível aplicação nos processos da 
Agência. 

 
OE 4.1. Promover o desenvolvimento da equipe 

Desenvolver as competências técnicas e gerenciais dos profissionais lotados no STI, de modo assegurar a eficácia 

dos serviços prestados as expectativas exaradas pelos usuários de TI da Agência. 

 

OE 4.2. Adequar a estrutura funcional do STI 
Ajustar o quadro de servidores do serviço de tecnologia em número suficiente de técnicos, de modo a atender 

adequadamente as suas atribuições regimentais.  

 
OE 4.3. Formar analistas de negócio 

Capacitar o pessoal de TI nos temas finalísticos da Agência (i.e. Regulação, Água, Energia e Saneamento Básico), 
gerando profissionais com perfil híbrido. O qual possui formação em TI, mas é capaz de captar e compreender os 
interesses dos usuários e processos e procedimentos de trabalho das diversas unidades organizacionais da 
Agência.  

 
OE 4.4. Prospectar tecnologias Emergentes 

Assegurar a participação do pessoal de TI em relevantes fóruns, congressos e eventos relacionados a tecnologia 

da Informação, propiciando a estes profissionais o contato com novas tecnologias a abordagens metodológicas. 
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AÇÕES PREVISTAS PARA O ANO DE 2018 

 
Tendo como base os Objetivos estratégicos retro citados, e ainda considerando os seus respectivos indicadores e metas, foram 

definidos os projetos e ações adiante apresentadas.  

 

 

INDICADORES 

No diz respeito a avaliação das ações propostas será empregado o indicador adiante apresentado: 

 Medição Realização PDTI = (número de ações realizadas) / (total de ações programadas) x 100 
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Ação 1: Manutenir soluções de comunicação e colaboração  

Perspectiva:  Contribuição para a organização 

Objetivo Estratégico:  Assegurar a comunicação e colaboração 

Descrição 

Promover e manter solução que possibilite o trabalho cooperativo entre 

equipes, estejam elas no mesmo local ou em locais distintos. Da 

mesma forma as soluções de comunicação, baseadas em tecnologia, 

asseguram o acesso à informação pelo cidadão a qualquer hora e 

local. 

 

Resultados esperados  Descrição 

Automação auditórios e salas 
de reunião 

Equipar salas de reunião e auditórios da Adasa com equipamentos que 
possibilitem a projeção de apresentações, filmes e reuniões em forma 
de vídeo conferência. 

Ferramentas de colaboração 
de equipes 

Fornecer soluções que possibilitem o compartilhamento de dados e 
ideias entre os membros de uma equipe, tais como documentos, 
planos de projetos, acompanhamento de tarefas e cronogramas, 
conversação via chat ou vídeo conferência. 

 
 
 

Ação 2:  Aperfeiçoar o Sistema de informação sobre recursos hídricos (SIRH) 

Perspectiva:  Contribuição para a organização 

Objetivo Estratégico:  Ofertar sítios e serviços eletrônicos ao cidadão (B2C) 

Descrição 

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SIRH) do 
Distrito Federal é um banco de dados unificado, com registros de 
outorgas de captação de águas superficiais e subterrâneas e 
fiscalização; imagens de monitoramento aéreo; informações de 
monitoramento remoto e in loco; de vazão de córregos e rios, volume 
dos reservatórios e qualidade da água; mapas; documentos diversos; 
e boletins. Além de integrar as atividades desenvolvidas pelas 
superintendências da Agência Reguladora de Águas, Energia e 
Saneamento Básico do DF (Adasa), o SIRH-DF permite consultas 

online de pesquisadores, agentes públicos e público em geral.  

Resultados esperados  

Boletins on-line Painéis analíticos sobre níveis de água e incidência de chuvas de 
corpos hídricos do DF incluindo áreas consideradas críticas. Os dados 
são coletados automaticamente de estações telemétricas instaladas 
pela Adasa. 
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Ação 3: Aperfeiçoar o Sistema de informação sobre saneamento básico (SISB) 

Perspectiva:  Orientação para o usuário 

Objetivo Estratégico:  Fornecer soluções tecnológicas eficazes 

Descrição 

O Sistema de Informações sobre Saneamento Básico do Distrito 
Federal (SISB-DF) é um dos instrumentos de gestão previstos na Lei 
nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008 que reestruturou a Agência 
Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – ADASA/DF. 

Os serviços de Saneamento Básico são constituídos pelo conjunto de 
infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
Desse modo, o Sistema consiste em um agrupamento de informações 
referentes aos aspectos de qualidade e quantidade dos serviços 
prestados, indicadores e estatísticas além de outras informações 
relevantes para gestão, caracterização da demanda e oferta destes 
serviços no Distrito Federal. 

Resultados esperados   

Módulo resíduos sólidos Promover a gestão de infraestruturas referentes ao aterro sanitário, 
unidades de triagem, compostagem, saúde, resíduos da construção 
civil, resíduos industriais, caracterizando os resíduos por região 
(mapa), rotas e horários de coleta, em conformidade com as metas 
dos PDGIRS.  

Módulo drenagem urbana Promover a gestão da infraestrutura de redes, considerando a idade 
das redes e zonas drenadas, bem como o monitoramento de outorgas 
de lançamento, zonas de risco de inundação e mapas de indicadores 
de impermeabilização. 

Módulo abastecimento e 
esgotamento sanitário 

Disponibilização de imagens produzidas em procedimentos de 
fiscalização, transferência automática de dados do concessionário. 
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Ação 4: Instrumentalizar o procedimento de fiscalização 

Perspectiva:  Orientação para o usuário 

Objetivo Estratégico:  Fornecer soluções tecnológicas eficazes 

Descrição 

Fiscalização da prestação de serviços públicos é a atividade na qual a 
Adasa atua com o poder de polícia conferido aos servidores imbuídos 
desta finalidade, cujo objetivo é verificar o fiel cumprimento das normas 
legais e regulamentares, bem como os atos de outorga firmados com 
os prestadores dos serviços públicos. 

A necessidade de fiscalização dos serviços públicos surge para a 
Administração Pública visto que não se pode transferir a titularidade 
do serviço, mas apenas sua execução. Por isso a Agência reguladora 
necessita zelar por uma prestação de serviço público adequado ao 
pleno atendimento dos usuários, observando as condições de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e 
cortesia. 

Compete à Adasa fiscalizar os serviços públicos prestados no Distrito 
Federal referentes ao abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, à limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e, drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas., além de outorgas referentes a 
utilização de recursos hídricos. 

Assim, instrumentalização desse procedimento com tecnologias e 
ferramental adequado, possibilitará o aumento da eficácia e dará 
celeridade a análises dos dados coletados. 

Resultados esperados   

Fiscalização em campo Promover a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem a 
coleta de dados, o acesso a base de dados corporativa da Adasa 
durante o procedimento fiscalizatório, o emprego de Drones para 
captação.  
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Ação 5: Apropriação de dados externos 

Perspectiva:  Orientação para o usuário 

Objetivo Estratégico:  Fornecer soluções tecnológicas eficazes 

Descrição 

Diversos dados empregados nos procedimentos regulatórios e de 
fiscalização da Agência, são oriundos de ambientes computacionais 
externos, organizados e padronizados de forma diferente da 
usualmente utilizada pela Adasa. 
 
Desta forma, a coleta desses dados deve estar baseada em soluções 
que implementem o procedimento de ETL – Extração, Transformação 
e Carga de dados, do inglês Extract, Transform e Load, que trata da 
sistematização do tratamento e limpeza dos dados oriundos dos 
diversos ambientes computacionais, para inserção na base de dados 
corporativa da Adasa. 
 
A etapa de extração consiste na fase onde os dados são extraídos dos 
de outras bases de dados distintas da base corporativa da Adasa e 
conduzidos para a staging area (área de transição ou área temporária), 
onde são convertidos para um único formato. A conversão se faz 
necessária devido a heterogeneidade existente nas informações 
oriundas desses sistemas. 
 
Após a extração, inicia-se a etapa de transformação e limpeza dos 
dados. Nessa fase são corrigidos, padronizados e tratados eventuais 
desvios e inconsistências, transformando os dados de acordo com as 
regras do negócio do agente regulador. 
 
Após ter sido efetuado o tratamento no dado, a carga é iniciada. Essa 
fase se resume na persistência dos dados na base corporativa da 
Adasa. 

Resultados esperados   

Apropriação de dados SLU Coleta de dados referentes a unidades de triagem, compostagem, 
saúde, resíduos da construção civil e resíduos industriais. 

 
 

Ação 6: Manutenir e atualizar infraestrutura front end 

Perspectiva:  Orientação para o usuário 

Objetivo Estratégico:  Ofertar soluções tecnologicamente atualizadas 

Descrição Aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos 
objetivando dar o devido aporte aos trabalhos desenvolvidos pelo 
corpo técnico da Agência. 

Resultados esperados Descrição 

Desk top Aquisição de Microcomputadores objetivando a reposição de 
equipamentos defasados tecnologicamente. 

Note book Aquisição de Microcomputadores objetivando equipamentos com 
excelente padrão técnico e alta capacidade de armazenamento. 

Serviço de Impressão Contratação de serviço de impressão em substituição as impressoras 
atualmente utilizadas pela Agência. Saliente-se que a opção por 
serviços de impressão ao invés de aquisição equipamentos de 
impressão, é considerada mais vantajosa à Administração e 
recomendada em instruções normativas do governo federal. 
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Ação 7: Manutenir infraestrutura back end  

Perspectiva:  Excelência operacional 

Objetivo Estratégico:  Prover infraestrutura de TI resiliente 

Descrição 

A desatenção com a infraestrura é mais normal do que pensamos. 

Uma organização cresce, seu número de funcionários aumenta junto 

com suas atribuições e necessidades, e esquece-se que plataforma 

computacional deve ser atualizada na mesma proporção. 

Caso contrário amplia-se o risco de falhas e indisponibilidade de 

sistemas e serviços tecnológicos ofertados através da rede corporativa 

de computadores. 

Entre as ocorrências mais comuns, em rede desatualizada temos: 

• Internet lenta, problemas de acesso à rede ou à sistemas, 

softwares piratas ameaçando a segurança, linhas de telefone 

sempre ocupadas, computadores com problemas de 

desempenho, rede instável, áreas de sombra, redes sem 

conexão à internet, falta de servidor, perdas de documentos 

digitais. 

Quando uma organização cresce de maneira não sustentável, usando 

computadores antigos, tecnologias ultrapassadas, programas piratas, 

conexão de rede não certificadas, falta de uma estratégia de telefonia, 

falta de servidor, falta de planejamento de redes e conexões de 

internet, fortalece-se os problemas retro citados. Assim 

periodicamente é salutar a atualização tecnológica da plataforma 

computacional da Agência, assegurando que os níveis de segurança, 

disponibilidade e continuidade estão dentro do necessário. 

Resultados esperados  Descrição 

Cloud computing Manter a plataforma em nuvem recentemente contratada, visto que o 
seu custo é vantajoso à administração e, comprovadamente o número 
de falhas e descontinuidade de serviços diminuíram 
consideravelmente após a adoção da plataforma Microsoft AZURE e 
Office 365. 

Telefonia Manter os serviços de manutenção preventiva e corretiva já 
contratados, considerando que essa estratégia, terceirização, além de 
apresentar resultados positivos, a Adasa não possui técnicos 
capacitados para execução desses serviços. 

Link internet Um dos pilares da transformação digital inserida no projeto Adasa 4.0, 
é possibilidade do acesso e compartilhamento de dados e informações 
a qualquer hora e lugar. Desta forma a manutenção do link de acesso 
a rede mundial de computadores (internet) é de importância capital 
para sucesso das ações tecnológicas recentemente implementadas na 
Agência. 

Certificados Digitais Reconhecimento digital de assinaturas de modo a assegurar a 
identificação de usuários. 
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