Coordenação-Geral de Auditoria de TI (CGATI)
• Criada em 2016;
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• Trabalhos realizados:
Avaliação por Área de Gestão
1 - Portal de Software Público;
2 - Fábrica de Software;
3 - Suporte a Usuários e Infraestrutura;
4 - Governança e Gestão de Serviços Digitais.

Avaliação Gestão de Ativos de TIC
Objetivo:
Avaliar a Gestão de Ativos de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), que nessa 1ª
fase tratará especificamente do gerenciamento
das etapas de aquisição, monitoramento e
descarte de desktops, notebooks e monitores.

Por que avaliar?
Universo de empenhos de TIC (R$)
(2015 a mai/2018)
SUPORTE DE
INFRAESTRUTURA
DE T.I.
18%

OUTROS
GASTOS
70%

EQUIPAMENTOS
DE
PROCESSAMENTO
DE DADOS
12%

Fonte:
CGU. Painel de Gastos de TIC (jun/2018).

Materialidade
• Equipamentos de TIC – R$ 2,4 bi
• Suporte infraestrutura de TIC – R$
3,8 bi
• Total – R$ 6,2 bilhões

• 30% do total (R$ 21bi)

Por que avaliar?
Criticidade e Relevância
Uma gestão de ativos de TIC adequada traz diversos benefícios para os
órgãos, dentre os quais:
 melhor desempenho financeiro;
 riscos melhor gerenciados;
 há uma melhor entrega de valor (“o ativo certo no lugar certo”);
 garantia de sustentabilidade operacional;
 eficácia e eficiência operacionais aperfeiçoadas.
(Fonte: ISO 55000)

Questionário
• Encaminhado aos responsáveis pela TIC dos órgãos integrantes do Sisp:
• 1º envio: relação fornecida pela Setic  2º envio: substituição dos desatualizados;
• Cada respondente recebe um link para o formulário e um código de acesso;
• O formulário está no ambiente da CGU;
https://formularios.cgu.gov.br/index.php/954566?lang=pt-BR

• Deverá ser respondido até o dia 13/10/2018;
• Contém cerca de 80 questões:
• Nível de aderência de normativos e outros instrumentos relacionados ao tema,
• Nível de adoção de frameworks de boas práticas (COBIT 5, ITIL, ISO 55000)

Os resultados da pesquisa serão utilizados pela CGU nas ações voltadas
especificamente para a melhoria e aprimoramento da gestão do SISP.

Dúvidas? Entrar em contato.
Tel.: (61) 2020-7212/7213
E-mail: sfccgati@cgu.gov.br
André Luiz Monteiro da Rocha
Auditor Federal de Finanças e Controle
Coordenador-Geral de Auditoria de Tecnologia da Informação

