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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)

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                
  
  
 Plano Diretor De Tecnologia Da Informação – PDTI 

4 
 

SUMÁRIO 

 
 

 
O SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI ....................................... 5 

PERSPECTIVAS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES ....................................................................................................................... 6 

PERSPECTIVA (P1): CONTRIBUIÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO: .................................................... 7 

PERSPECTIVA (P2): ORIENTAÇÃO PARA O USUÁRIO: ................................................................ 8 

PERSPECTIVA (P3): EXCELENCIA OPERACIONAL: ...................................................................... 9 

PERSPECTIVA (P4): ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO:................................................................ 10 

AÇÕES PREVISTAS PARA O ANO DE 2019/2020 .......................................................................... 11 

 
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                
  
  
 Plano Diretor De Tecnologia Da Informação – PDTI 

5 
 

 
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 2019/2020 

 
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. Complementarmente a 

esse PDTI, tem-se o anexo I e II o qual tratam do Plano de investimentos previstos para os anos de 

2019 e 2020 respectivamente. 

 

 

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: Ofertar serviços eletrônicos ao cidadão 
Perspectiva:  Contribuição para a organização 

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

Resultados esperados  Descrição 
Automedição Solução mobile para auto declaração de medições por usuários de 

recursos hídricos outorgados pela Adasa. Aplicativo incorporado ao 
Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos (SIRH). 

Água cinza Solução mobile para indicar métodos de reuso de água, bem como o 
retorno de investimento ao cidadão interessado. Aplicativo incorporado 
ao Sistema de Informação sobre Saneamento Básico (SISB). 

Zonas de inundação Solução mobile para indicar pontos de inundação através da colaboração 
do cidadão no compartilhamento de fotos, coordenadas e comentários 
sobre o local inundado. Aplicativo incorporado ao Sistema de Informação 
sobre Saneamento Básico (SISB). 

Manejo de irrigação Solução mobile para instruir agricultores e interessados no manejo de 
irrigação, orientando sobre quanto e quando irrigar, constituindo uma rede 
de monitoramento climatológico, a qual tem como input dados sobre a 
cultura, plantio, sistema, irrigações e chuvas. Aplicativo incorporado ao 
Sistema de Informação sobre Saneamento Básico (SISB). 

Pluviômetros individuais Solução mobile para coleta de dados de chuva obtidos por meio de 
pluviômetros individuais, utilizável por produtores rurais e outros 
interessados. Consiste na entrada de dados diários das medições de 
chuva, resultando no compartilhamento de dados dos diferentes 
pluviômetros em mapa, visualizados de forma pontual ou interpolada. 
Aplicativo incorporado ao Sistema de Informação sobre Saneamento 
Básico (SISB). 

Qualidade de água 
subterrânea 

Solução mobile para informar, em tempo real, a interessados sobre a 
qualidade da água de poços, baseando-se no conjunto de medições 
periódicas realizadas nos poços. Aplicativo incorporado ao Sistema de 
Informação sobre Saneamento Básico (SISB). 

Demanda por hidrômetros  Solução mobile para monitoramento e análise de consumo de hidrômetros 
prediais. Baseia-se em dados colhidos, manualmente ou por telemetria. 
Aplicativo incorporado ao Sistema de Informação sobre Saneamento 
Básico (SISB). 
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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  
Requerimento eletrônico de 
outorgas 

Formulários eletrônicos disponibilizados via internet, responsivo em 
diversos devices (e.g. Smartphone, desktop e tablets) para solicitação 
de requerimento de novas outorgas, renovação e alteração. 
 

Mapas sobre Chuvas Conjunto de mapas construídos por interpolação de dados 
transmitidos de estações telemétricas posicionadas em diversos 
pontos do Distrito Federal. 

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. 

Zoneamento Lago Paranoá Mapa interativo que possibilitará ao usuário acessar informações 
relativas à localização das diferentes zonas de uso do Lago Paranoá. 
O Zoneamento foi estabelecido pelo Decreto 39.555, de dezembro de 
2018, para dar maior segurança aos usuários do lago. Das oito zonas 
estabelecidas pelo decreto, três foram reservadas para uso da 
população (banho, práticas náuticas não motorizadas e motonáutica) 
e as  demais são relativas a áreas que envolvem os processos de 
diluição de efluentes das estações de tratamento de esgotos; de 
pontos de captação de água para abastecimento público; e de 
segurança da barragem do Lago Paranoá, onde o acesso é proibido. 
O zoneamento contempla também as áreas de segurança nacional e 
de segurança ambiental. 
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Ação 3: Aperfeiçoar o Sistema de informação sobre saneamento básico (SISB) 
Perspectiva:  Contribuição para a organização 

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

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. 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                
  
  
 Plano Diretor De Tecnologia Da Informação – PDTI 

15 
 

 
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 e posterior análise, ortorretificação e mosaicagem de 
imagens. 

Fiscalização operacional Promover a criação de plataformas para avaliação dos dados 
coletados, constituída de análise atual, histórica e preditiva além de 
mapas incrementados com imagens produzidas por Drones.  
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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. 
Apropriação de dados CAESB Coleta de dados sobre abastecimento e esgotamento sanitário, 

ouvidoria e econômico-financeiro. 
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Ação 6: Implantar solução de análise de dados estruturados e não estruturados 
Perspectiva:   Contribuição para a organização 

Objetivo Estratégico:  Dar aporte e celeridade a tomada de decisão 

Descrição 

Com a evolução da tecnologia de informação praticamente todas as 
organizações, seja de pequeno, médio ou grande porte, estão 
utilizando sistemas informatizados para otimizar seus processos que, 
com o passar do tempo, acabam gerando uma enorme quantidade de 
dados referente aos negócios e que nem sempre estão relacionados 
entre si. 

Sistemas de Informação convencionais, geralmente não são 
projetados para gerar e armazenar as informações estratégicas, 
assim, estes dados armazenados em um ou mais sistemas de uma 
organização raramente servem como recurso estratégico no seu 
estado original. Normalmente as decisões são tomadas com base na 
experiência dos administradores, quando poderiam também ser 
baseadas em fatos históricos que foram registrados pelos diversos 
sistemas de informação utilizados pelas organizações. 

Em geral, as organizações possuem muitos dados, mas, em grande 
parte, pouca informação. Nesse contexto, as organizações vêm 
adotando soluções de análise de dados e geográfica associadas a 
Internet das coisas, Machine learning e inteligência artificial com 
a finalidade de ampliar o aproveitamento de dados suportando, assim, 
a tomada de decisão. 

Resultados esperados Detalhamento 
Data Lake Repositório que centralizará e armazenará todos os tipos de dados 

gerados pela e para a Adasa. Eles são depositados ali ainda em 
estado bruto, sem o processamento e análise visto que podem ter 
origens e formatações diferentes. 
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Ação 7: Reformular o Portal Interno dos colaboradores  
Perspectiva:  Orientação para o usuário 

Objetivo Estratégico:  Fornecer soluções tecnológicas eficazes 

Descrição Remodelar a intranet da Agência transformando-a em um ambiente 
totalmente colaborativo, constituído de serviços eletrônicos e 
compartilhamento de informações. 
 
Trata-se da transformação digital da organização, de modo a 
assegurar a automação de serviços e a entrega de informação 
a qualquer hora e lugar, responsiva em todos os devices 
(i.e. notebook, celular, tablet e desktop). 
  
Assim, a utilização de serviços, tais como a reserva de um veículo, 
ficará mais fácil, totalmente automatizada e disponível via 
os devices já citados ou ainda por um aplicativo específico. Da mesma 
forma será disponibilizado o acesso a notícias, documentos, 
palestras, imagens, vídeos e a relatórios interativos referentes a 
informações contidas no Banco de Dados da Agência, possibilitando 
uma análise detalhada da informação. 
  

Resultados esperados  Descrição 
Intradasa Desenvolver portal interno dos colaboradores que possibilite o acesso 

de serviços eletrônicos tais como: reserva de salas e auditórios, 
reserva de veículos e correspondente controle de viagens realizadas, 
solicitação de projetos de tecnologia, informação sobre eventos de 
interesse da agência, acesso a base de dados corporativa do SIRH e 
SISB, compartilhamento de biblioteca de documentos, imagens e de 
vídeos de interesse da organização, informações sobre planejamento 
estratégico e projetos da agência (agenda ambiental e qualidade de 
vida no trabalho), registro de ponto, conteúdo jornalístico interno 
produzido na organização, e todo e qualquer conteúdo de interesse 
coletivo dos servidores e colaboradores da agência. 
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Ação 8: 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. 

Podcast Produzir arquivos de áudio sobre informações de interesse do cidadão, 
que possam ser consumidos em qualquer hora ou lugar. 

Telecast Possui a mesma proposta de um podcast, com a diferença de se 
utilizar de arquivo de vídeo. 

 
 

Ação 9: Implantar solução de gestão eletrônica de publicações  
Perspectiva:  Contribuição para a organização 

Objetivo Estratégico:  Dar aporte a tomada de decisão de gestores 

Descrição 
Estabelecer plataforma tecnológica a qual funcione como um 
acelerador de projetos relacionados a publicações e documentos 
técnicos produzidos pela Adasa, ou utilizados pelo seu corpo técnico. 

Resultados Esperados Descrição 
Editoração Criar uma biblioteca eletrônica sobre documentos técnicos da Adasa 

contendo modelos, regras de editoração para as diversas publicações 
produzidas pela Adasa. 

Biblioteca Virtual Aplicação com o objetivo de cadastrar e disponibilizar para consulta, 
via web, as publicações existentes da biblioteca física da Agência. 
Além da publicação deve ser desenvolvida rotina para empréstimo e 
controle de devolução das publicações cedidas, para o caso de 
publicações convencionais. Por ocasião de documento eletrônicos 
criar mecanismo de classificação e busca inteligente de conteúdo. 

 
  



                                                                                                                                                                                                                                                                
  
  
 Plano Diretor De Tecnologia Da Informação – PDTI 

20 
 

 
 

Ação 10: Dar aporte tecnológico a programas Educacionais da Adasa 
Perspectiva:  Contribuição para a organização 

Objetivo Estratégico:  Assegurar a comunicação e colaboração 

Descrição 

Criar ambiente tecnológico que possibilite um repositório das ações 
dos programas educacionais desenvolvidos pela Adasa e, através 
desse repositório divulgar os resultados alcançados para a sociedade 
em geral. 

Resultados Esperados  
Sala de Leitura  Painéis representativos dos resultados de pesquisas realizadas no 

âmbito do projeto Sala de Leitura o qual integra o Programa de 
Educação Ambiental e Científica sobre Água.  

Adasa na escola Painéis analíticos do Programa Adasa na Escola promovido e 
executado pela Adasa, aplicado em todas as escolas do DF. 

 
 

Ação 11: 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 12: 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. 
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Ação 13: Aprimorar os serviços prestados pelo STI 
Perspectiva:  Orientação para o usuário 

Objetivo Estratégico:  Implementar acordos de nível de serviço 

Descrição 

Promover a melhoria nos procedimentos e técnicas de atendimento 
aos usuários da rede corporativa de computadores da Adasa. 
Diminuindo o tempo de resolução de problemas e elevando a 
qualidade das soluções tecnológicas desenvolvidas internamente e/ou 
adquiridas no mercado de tecnologia da informação. 

Resultados esperados Descrição 
Atendimento ao usuário Contratação de Service Desk, ou seja, um serviço de aporte à usuários 

de tecnologia da informação na resolução de problemas técnicos. Este 
aporte pode ser tanto dentro de uma empresa (i.e. profissionais, que 
cuidam da manutenção de equipamentos e instalações dentro da 
empresa), quanto externamente (i.e. central telefônica 0800 ou através 
da Internet). 
O objetivo do Service Desk é prover aos usuários de TI um Ponto Único 
de Contato (PUC) ou Single Point of Contact (SPOC), vital para uma 
comunicação efetiva entre os usuários e as equipes de TI. A missão 
principal do Service Desk é o restabelecimento da operação normal 
dos serviços dos usuários o mais rápido possível, minimizando o 
impacto nos negócios causados por falhas de TI. Para um provimento 
de serviços de Service Desk com qualidade, deve-se utilizar de 
melhores práticas como a Information Technology Infrastructure 
Library – ITIL. 

Suporte técnico Contratação de suporte técnico especializado nas atividades 
tecnológicas de maior relevância para a Adasa, ou seja, 
Geoprocessamento e produtos relacionados a plataforma Microsoft.  

 
 

 



PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO 
 
 

Para realização das ações previstas neste PDTI, estima-se a necessidade de realização de investimentos em contratações de serviços e aquisições de produtos. No quadro 
adiante apresentado foram relacionados os custos relativos aos aludidos produtos e serviços, valendo salientar que estimativas de preço estão sujeitas a variações dependendo 
das condições comerciais do mercado de tecnologia da informação.  

 
 

Unidade de investimento 2019 2020 
Infraestrutura  R$996.000,00 745.095,59 
Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 254.000,00 457.790,00 
Segurança da informação -- 135.000,00 
TOTAL R$1.250.000,00 1.337.885,59 
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