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Introdução 
Este documento tem como objetivo consolidar o Planejamento 
Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (Petic) 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe sobre a estratégia 
de TIC do Tribunal para o período de 2018 a 2021.

O documento está estruturado nos seguintes tópicos:

• Introdução

• Apresentação

• Considerações iniciais

• Metodologia de elaboração do Petic

• Organograma da STI

• Cadeia de valores da STI

• Referências estratégicas

• Cenários

• Identidade organizacional

• Mapa estratégico do TSE

• Mapa estratégico da STI

• Objetivos estratégicos de TIC, metas e indicadores

• Iniciativas estratégicas

• Referências

• Apêndice A – Indicadores táticos do Petic 2018-2021

Apresentação
Planejar faz parte da rotina de toda organização comprometida 
com o futuro. Como instituição que tem a missão de garantir 
a legitimidade do processo eleitoral e a efetiva prestação 
jurisdicional, a fim de fortalecer a democracia, este Tribunal 

considera a gestão estratégica área de extrema relevância. 

Como ponto de partida para esse tipo de gestão, o planejamento 
estratégico estabelece uma linha de atuação que visa concretizar 
os objetivos pretendidos em um cenário futuro projetado, 
definindo-se os meios necessários para alcançá-los. Para tanto, 
é necessário também adaptar-se a mudanças nos ambientes 
interno e externo.

Planejar estrategicamente a TI possibilita que os recursos e 
serviços de TI estejam disponíveis para sustentar a estratégia da 
instituição.

Nesse sentido, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (Petic 2018-2021) visa assegurar 
que os objetivos de TIC estejam vinculados aos do TSE, como 
desmembramento da gestão estratégica institucional (Plano 
Estratégico 2018-2021).  Ao garantir essa aproximação entre TI e 
negócio, o TSE busca ser reconhecido como órgão de excelência 
e qualidade na gestão do processo eleitoral e na prestação 
jurisdicional.

Anderson Vidal Corrêa
Diretor-Geral do TSE

Petic 2018-2021
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Considerações iniciais
Quando se fala em gestão organizacional, estratégia é assunto 
dominante nos tempos atuais. No entanto, o tema surgiu no 
século IV a.C. e foi tratado pelo general e filósofo Sun Tzu na obra 
A Arte da Guerra.

A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TSE, desde a 
informatização do processo eleitoral, mas principalmente ao 
longo dos últimos dez anos, deixou de ser apenas provedora de 
infraestrutura técnica e de serviços e passou a apoiar – às vezes, 
até influenciar – a definição dos rumos estratégicos vinculados à 
missão institucional.

O próprio COBIT (framework de governança de TI desenvolvido 
pelo ITGI1) é incisivo na recomendação do alinhamento de TI à 
missão institucional. Assim, mais que uma boa prática, a atuação 
da TI no plano estratégico organizacional é imprescindível.

O alinhamento com a estratégia institucional é conquista relevante 
da STI/TSE, tanto que hoje é considerada referência dentro da 
administração pública federal.

Portanto, é com muito entusiasmo que apresentamos a 5ª edição 
do Planejamento Estratégico de TIC, evidenciando a maturidade 
dessa Secretaria na utilização das melhores práticas de gestão.

Nossas considerações aos servidores e aos colaboradores que, 
além de participarem da elaboração deste importante plano, 

1 IT Governance Institute (ITGI) é uma entidade independente 
de pesquisa, sem fins lucrativos, que oferece orientação para a 
comunidade global de negócios em matérias relativas à governança 
de ativos de TI. (www.itgi.org)

também são os principais atores para realização destas iniciativas. 
A propósito, destaca-se a participação especial da Ladjane 
Arruda, gerente do projeto, da Daniella Zaranza, apoio gerencial, 
e do Leonardo Leão, consultor em planejamento estratégico.

Nosso compromisso com a sociedade é tornar o processo 
eleitoral brasileiro cada vez mais seguro e transparente, para, 
assim, atender aos anseios do eleitor e apoiar significativamente 
a sustentação do regime democrático brasileiro.

Por fim, importa ressaltar que o desafio maior não se inicia agora; 
exige, antes, grande concentração de esforços para colocar em 
prática, na vivência do dia a dia, as iniciativas definidas neste 
Planejamento Estratégico.

O plano de voo está traçado, basta colocar a nave em rumo de 
cruzeiro e se preparar para as turbulências do percurso. Para 
isso, contamos com o apoio e engajamento de todos os gestores 
e técnicos da STI/TSE.

Giuseppe Dutra Janino

Secretário de Tecnologia da Informação

 

Petic 2018-2021
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Definição da visão;
Definição dos valores;
Análise da situação atual da STI; e 
Definição da missão da STI.

DIAGNÓSTICO
ESTRATÉGICO

Definição dos objetivos estratégicos;
Definição das metas;
Definição dos indicadores; e
Elaboração do mapa estratégico.

DEFINIÇÃO DOS
OBJETIVOS

Definição das iniciativas estratégicas.
DEFINIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

Figura 1 – Metodologia de elaboração do Petic 2018-2021 da STI/TSE.

De caráter colaborativo, a elaboração do Petic 2018-2021 
envolveu todos os gestores da STI, os quais uniram esforços 
para identificar a situação atual, o direcionamento institucional, 
os objetivos estratégicos de TIC a serem alcançados dentro 
do horizonte temporal do Petic e as iniciativas estratégicas a 
serem empreendidas pela STI durante esse período.

Metodologia de elaboração do Petic
A metodologia de elaboração do Petic 2018-2021 é composta 
por três grandes fases, cujos propósitos são o diagnóstico 
estratégico, a definição dos objetivos da STI para o período de 
2018 a 2021 e a especificação da estratégia necessária para que 
esses objetivos possam ser alcançados.

Na figura 1, são descritas as principais atividades realizadas no 
âmbito de cada etapa da metodologia.

Petic 2018-2021
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Organograma da STI

Assessoria de Apoio
à Gestão (Asag–STI)

Coordenadoria de
Gestão de TI (COGTI)

Seção de Arquitetura da
Informação (Seai)

Seção de Gestão de
Projetos de TI (Seproj)

Seção de Processos e
Padrões de TI (Seprop)

Seção de Suporte
Técnico a Contratos

(Sescon)

Seção de Gestão de 
Segurança de TI (Segti)

Seção de Gestão 
Biométrica (Segbio)

Seção de Apoio
ao Usuário (Seau)

Seção de Banco
de Dados (SEBD)

Seção de Execução da
Produção (SEPD)

Seção de Monitoramento
da Produção (Semop)

Seção de Suporte a
Aplicações (Sesap)

Seção de Suporte 
Operacional (Sesop)

Seção de Automação de
Prestação de Contas

(Secon)

Seção de Gestão 
Tecnológica das Urnas

Eletrônicas (Seue)

Seção de Planejamento de
Contratações e Elaboração
de Termos de Referência

(SETR)

Seção de Inovação
e Pesquisa (Sipt)

Seção de Segurança
Eleitoral (Segele)

Seção de Cadastro de 
Eleitor (Secad)

Seção de Candidaturas e
Informações Partidárias

(Secinp)

Seção de Integração de
Sistemas Eleitorais

(Seint)

Seção de Totalização e
Divulgação de Resultados

(Setot)

Seção de Voto
Informatizado (Sevin)

Seção de 
Desenvolvimento de

Soluções Corporativas I
(Sedesc 1)

Seção de 
Desenvolvimento de

Soluções Corporativas II
(Sedesc 2)

Seção de 
Desenvolvimento de

Soluções Corporativas III
(Sedesc 3)

Seção de 
Desenvolvimento de

Soluções Corporativas IV
(Sedesc 4)

Seção de 
Desenvolvimento de

Soluções Corporativas V
(Sedesc 5)

Seção de 
Desenvolvimento de

Soluções Corporativas VI
(Sedesc 6)

Service Desk

Coordenadoria de
Infraestrutura de TI

(Coinf)

Coordenadoria de
Sistemas Eleitorais

(Csele)

Coordenadoria de
Soluções Corporativas

(CSCOR)

Em formalização

Coordenadoria de
Tecnologia Eleitoral

(Cotel)

Secretaria de Tecnologia
da Informação (STI)

Petic 2018-2021
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Cadeia de valores da STI
A cadeia de valores da STI do Tribunal, a seguir apresentada, ilustra 
a relação entre os principais macroprocessos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Desenvolvimento 
e manutenção de  

soluções

Administração 
de infraestrutura 

e segurança

Modelagem e 
melhorias de 

processos

Logística 
do voto 

eletrônico

Planejamento e 
Organização de TI

Gerenciamento 
de Serviços de TI

Gestão de Contratos

Monitoramento e 
Controle de Serviços de TI

Figura 2 – Cadeia de valores da STI/TSE.

Petic 2018-2021
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Referências estratégicas
Aqui são apresentados a principal estratégia e plano institucional 
que influenciaram a elaboração do Petic 2018-2021:

• Plano Estratégico do TSE – 2018-2021 (BRASIL, 2018)

• Estratégia Nacional do Poder Judiciário – 2015-2020 (BRASIL, 2014)

Além disso, identificaram-se legislações que, por trazerem 
obrigações à STI, também foram consideradas durante a 
elaboração do Petic 2018-2021, a saber:

• Lei nº 13.444, de 11 de maio de 2017 – Dispõe sobre a identificação 
civil nacional;

• Resolução-TSE nº 23.508, de 14 de fevereiro de 2017 – Dispõe sobre 
a política de desenvolvimento colaborativo de software da Justiça 
Eleitoral (JE);

• Portaria-TSE nº 784 de 20 de outubro de 2017 – Dispõe sobre a polí-
tica de gestão de riscos do Tribunal Superior Eleitoral; e

• Resolução-TSE nº 23.501, de 19 de dezembro 2016 – Institui a Políti-
ca de Segurança da Informação (PSI) no âmbito da Justiça Eleitoral.

Cenários
O cenário que envolve a Secretaria de Tecnologia da Informação 
do Tribunal foi mapeado por meio da ferramenta de análise 
SWOT2, que identificou as forças e fraquezas no contexto interno 
à Secretaria, bem como as oportunidades e ameaças inerentes 
ao contexto externo à STI.

Forças e fraquezas se referem às variáveis internas e controláveis 
pela STI. Nesse contexto, as forças deverão ser melhor entendidas 
e aproveitadas, com vistas a desenvolver condições favoráveis 
à implementação da estratégia da organização de TI; já as 
fraquezas, fortalecidas por meio da implementação de iniciativas 
estratégicas.

Oportunidades e ameaças representam o conjunto de variáveis 
incontroláveis pela Secretaria, devido a sua natureza externa ao 
contexto da organização de TI. Nesse cenário, as oportunidades 
deverão ser exploradas com vistas a propiciar condições 
favoráveis à STI; e as ameaças, evitadas por representarem 
condições desfavoráveis à Secretaria.

A seguir, são apresentados os cenários estratégicos que envolvem 
a STI, de acordo com seus contextos.

2 SWOT é a sigla dos termos ingleses strengths (forças), weaknesses (fraquezas), 
opportunities (oportunidades) e threats (ameaças).  
A técnica é utilizada para realização de análise de cenário, identificando e 
documentando pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades em 
relação a determinado ambiente.

Petic 2018-2021
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Contexto interno

Forças
• Recursos tecnológicos modernos;

• Comprometimento e experiência da equipe;

• Incentivo à gestão do conhecimento;

• Melhoria contínua dos mecanismos de segurança do processo elei-
toral e da prestação de serviços jurisdicionais;

• Mecanismos confiáveis de produção e divulgação de informações;

• Patrocínio à implementação de práticas de gestão;

• Instalações físicas adequadas;

• Responsabilidade pela gestão e padronização tecnológica de produ-
tos e serviços de TI corporativa e para o processo eleitoral;

• Existência de contratos para suporte à gestão e operação das solu-
ções de TI;

• Existência de cultura de gestão de projetos;

• Conhecimento acerca do processo eleitoral e da prestação de servi-
ços jurisdicionais;

• Existência de mecanismos de testes e simulados das soluções 
de TI que apoiam o processo eleitoral e a prestação de serviços 
jurisdicionais;

• Mecanismos de gestão da operação dos serviços de TI; e

• Estabilidade da infraestrutura tecnológica que suporta a operação 
dos serviços de TI.

Fraquezas
• Falta de perfis técnicos e gerenciais nas unidades em relação às de-

mandas dos clientes da STI;

• Deficiência dos mecanismos de gestão de demandas, tais como ní-
veis de serviço e capacidade de atendimento;

• Dificuldade na identificação dos componentes de custo envolvidos 
nas ações de TI;

• Dificuldade na comunicação, de modo compreensível para o negócio, 
da evolução das soluções de TI;

• Complexidade e diversidade dos contratos a serem geridos;

• Forte dependência de contratos de terceirização de serviços; e

• Quadro de pessoal efetivo insuficiente para atender a missão da STI.

Contexto externo

Oportunidades
• Estabelecimento de políticas de governança de TI por parte dos ór-

gãos de controle e Órgãos Governantes Superiores (OGS);

• Alta demanda de tecnologia em função do processo eleitoral e da 
prestação de serviços jurisdicionais;

• Perspectiva de implantação de novas soluções pautadas na tecnolo-
gia da informação;

• Disponibilidade de ações de capacitação para desenvolvimento de 
competências;

• Fomento ao aprimoramento da transparência e das práticas de se-
gurança da informação e interoperabilidade, em função do processo 
eleitoral, dos serviços jurisdicionais e das obrigações trazidas pela 
legislação relacionada à ICN;

• Demanda pelo fortalecimento da imagem da Justiça Eleitoral por 
meio da tecnologia;

• Demanda por serviços de identificação biométrica, conforme Lei  
nº 13.444/2017;

• Fomento ao aprimoramento das práticas de gestão de riscos de TI;

• Demanda pela ampliação de adoção de práticas de acessibilidade 
digital no desenvolvimento de serviços e soluções de TI.

• Fomento ao desenvolvimento de sistemas de forma colaborativa 
com os Tribunais Regionais Eleitorais;

• Demanda pela ampliação da prestação de serviços e soluções de TI 
que suportem a entrega dos serviços públicos providos pelo Tribunal 
por meio digital; e

Petic 2018-2021
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• Coordenação do desenvolvimento colaborativo e da sustentação 
compartilhada de software no âmbito da Justiça Eleitoral.

Ameaças
• Falta de patrocínio para realização dos Testes Públicos de Segurança;

• Possibilidade de maior participação dos partidos políticos no pro-
cesso de fiscalização dos sistemas eleitorais;

• Impossibilidade de reposição do quadro de servidores em função da 
Emenda Constitucional nº 95/2016, que altera o novo regime fiscal 
(teto de gastos públicos);

• Quebra na continuidade dos trabalhos da Secretaria em decorrência 
da mudança da alta gestão do TSE;

• Evasão de capital intelectual;

• Mudanças intempestivas na legislação, com alto impacto no proces-
so eleitoral;

• Universo restrito de fornecedores de tecnologia específica para o 
processo eleitoral;

• Falta de agilidade no processo de aquisição;

• Implantação de novas soluções pautadas na tecnologia da informa-
ção sem a contrapartida do provimento dos recursos adequados e 
necessários;

• Falta de atuação da Justiça Eleitoral no combate ao processo difa-
matório da imagem da instituição;

• Falta de conhecimento do público externo acerca do processo 
eleitoral;

• Redução de recursos orçamentários necessários às soluções de TI 
para o cumprimento da missão institucional, em função da Emenda 
Constitucional nº 95/2016 (teto de gastos públicos); 

• Vulnerabilidades e ameaças relacionadas à segurança da informa-
ção em razão dos novos serviços de identificação biométricas provi-
dos pela STI a entidades externas à JE;

• Greve de servidores; e

• Deficiência dos mecanismos de priorização das demandas de TI.

Identidade organizacional
A seguir são apresentados os elementos que compõem a 
identidade organizacional da  STI/TSE.

Missão

Prover serviços e soluções de TI, com qualidade, transparência 
e segurança, ao negócio da JE, a fim de fortalecer a democracia 
brasileira e aprimorar os serviços prestados à sociedade.

Visão

Ser reconhecida pela excelência no provimento de serviços e 
soluções de TI inovadores e seguros, pautados na transparência 
e qualidade.

Valores
• Comprometimento: atuação com dedicação, empenho e envolvimen-

to em suas atividades.

• Coerência: alinhamento entre discurso e prática.

• Flexibilidade: atitude de abertura permanente para compreender a 
necessidade de mudanças, adotando medidas para promovê-las.

• Integração: compartilhamento de experiências, conhecimentos e co-
laboração participativa na JE que conduzam à formação de equipes 
orientadas para resultados comuns.

• Reconhecimento: adoção de práticas de estímulo e valorização das 
contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimen-
to da missão do TSE.

• Transparência: garantia do acesso às informações, ações e decisões 
institucionais.

• Ética: atuação sob os princípios da honestidade, lealdade e dignidade.

• Respeito: reconhecimento e aceitação das diferenças entre as 
pessoas.

• Inovação: estímulo à criatividade e à busca de soluções diferenciadas.

• Responsabilidade social e ambiental: adoção voluntária de condu-
tas, comportamentos e ações que promovam o bem-estar do público 
interno e externo à JE.

• Celeridade: presteza no provimento dos serviços e das soluções de 
TI que suportam as ações institucionais da JE.

• Acessibilidade digital: adoção de medidas para garantir que todas as 
pessoas possam acessar os serviços e as soluções de TI providas 
pela STI.

Petic 2018-2021
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Mapa estratégico do TSE
O mapa estratégico representa os objetivos estratégicos 
organizacionais, facilitando a comunicação e a divulgação 
das estratégias a serem empreendias pela organização em 
determinado período. 

MISSÃO
Garantir a legitimidade do processo 

eleitoral e a efetiva prestação jurisdicional, 
a �m de fortalecer a democracia.

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecido como órgão de excelência pela 
credibilidade e qualidade na gestão do processo 

eleitoral e na prestação jurisdicional.

MAPA 
ESTRATÉGICO 

SO
C

IE
D

A
D

E Assegurar a legitimidade do processo eleitoral.

Promover a efetiva prestação jurisdicional.

Fomentar a aproximação da  JE com a sociedade.

PR
O

C
E

SS
O

S
IN

T
E

R
N

O
S

Aprimorar os mecanismos de transparência.

Aprimorar a gestão da informação e do conhecimento.

Aprimorar a gestão de processos organizacionais.

 Incentivar a adoção de práticas sustentáveis e de acessibilidade.

Aperfeiçoar a governança institucional.

PE
SS

O
A

S 
E

R
E

C
U

R
SO

S

Aperfeiçoar o desenvolvimento pessoal e técnico de servidores e colaboradores.

Garantir a eficiência na gestão orçamentária e financeira.

Garantir a eficiência na prestação dos serviços de tecnologia da informação e comunicação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2018-2021

Ética – Valorização das pessoas – Comprometimento – Acessibilidade 

– Responsabilidade socioambiental – Economicidade – Transparência 

– Integração – Celeridade – Confiabilidade – Inovação – Coerência

VALORES

Figura 3 – Mapa estratégico do TSE para o período de 2018 a 2021
Fonte: BRASIL, 2018.

Petic 2018-2021
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Mapa estratégico da STI
O mapa estratégico da STI apresenta, de forma estruturada, 
os objetivos a serem alcançados no período de 2018 a 2021, 
ilustrando a relação de causa e efeito entre eles.

Prover e ampliar os 
serviços e as soluções 
de TI que suportam as 
áreas administrativas e 

judiciais do TSE.

Ampliar a prestação dos 
serviços e as soluções 
de TI que suportam a 
entrega dos serviços 

públicos providos pelo 
Tribunal, em seu portal, 

por meio digital.
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Figura 4 – Mapa Estratégico da STI para o Período de 2018 a 2021.
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Alinhamento estratégico

Neste item, é apresentado o alinhamento entre a estratégia 
de Tecnologia da Informação e Comunicação da STI e o 
Planejamento Estratégico do TSE, também para o período 
de 2018 a 2021. Na tabela a seguir, estão relacionados 
os objetivos da estratégia de TIC e demonstra-se sua 
contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos do 
TSE, indicando-se se a contribuição é primária (P) – ao ser 
alcançado, o objetivo de TIC contribui diretamente para o 
atendimento da estratégia institucional – ou secundária (S) –  
ao ser alcançado, o objetivo de TIC contribui indiretamente 
para o atendimento da estratégia institucional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO TSE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC

Objetivos primários Objetivos secundários

Ampliar a segurança do processo
eleitoral por meio de serviços e
soluções de TI.

Ampliar a transparência dos 
serviços e das soluções de TI que 
suportam o processo eleitoral 
informatizado.

Modernizar os serviços e as 
soluções de TI que suportam o
processo eleitoral.

Prover e ampliar os serviços e as
soluções de TI que suportam as
áreas administrativas e judiciais
do TSE.

Ampliar a prestação dos serviços
e das soluções de TI que suportam
a entrega dos serviços públicos 
providos pelo Tribunal, em seu 
portal, por meio digital.

Primar pela satisfação dos clientes
de serviços e soluções de TI.

A

B

C

D

E

F

Aprimorar as práticas e os controles
de segurança da informação utilizados
no desenvolvimento e na operação
de serviços e soluções de TI.

Garantir a infraestrutura e os
recursos tecnológicos adequados
às atividades estratégicas do TSE.

Garantir a confiabilidade dos 
sistemas eleitorais e das urnas 
eletrônicas.

Aprimorar as práticas de 
governança de tecnologia da
informação.

Aprimorar as práticas de 
gestão de tecnologia da
informação.

Fortalecer os grupos e núcleos
de desenvolvimento de soluções 
colaborativas e o intercâmbio
tecnológico.

G

H

I

J

K

L

Assegurar a legitimidade
do processo eleitoral.

Promover a efetiva prestação
jurisdicional. 

Fomentar a aproximação da
JE com a sociedade.

Aprimorar os mecanismos
de transparência.

Aprimorar a gestão da
informação e do
conhecimento.

Aperfeiçoar a governança 
institucional.

Garantir a eficiência na 
prestação dos serviços de 
tecnologia da informação 
e comunicação.

1

2

3

4

5

6

7

A, C, B, 
E e I

F, G, H,
I, J, K e L

D e E

J

B e E

E

Petic 2018-2021



- 16 -

Objetivos estratégicos de TIC, metas e 
indicadores
Para melhor entendimento, as metas e os indicadores serão 
organizados em função dos respectivos objetivos estratégicos 
de TIC.

Perspectiva: contribuição corporativa

Objetivo estratégico de TIC 1 – Ampliar a segurança do processo 
eleitoral por meio de serviços e soluções de TI.

Descrição: conjunto de iniciativas que visam ao fortalecimento 
da segurança do processo eleitoral brasileiro por meio do 
suporte efetivo de serviços e soluções de TI seguros, auditáveis 
e inovadores.

Indicador 1.1: índice de tratamento dos achados do Teste Público 
de Segurança (TPS).

Finalidade: aferir a efetividade da STI no tratamento das vulnerabilidades 

e a implementação de melhorias identificadas durante a realização 

do TPS.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bianual – após a realização de cada TPS. 

Fonte de dados: relatório técnico de respostas às vulnerabilidades e 

sugestões de melhorias encontradas no TPS.

Linha-base: 100% dos achados do TPS tratados (ref. mai/20183).

Fórmula de cálculo: ITAT = (QATT * 100) / QAT, sendo
3 Publicado em: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/
relatorio-tecnico-tps-2017-1527192798117.

• ITAT – Índice de Tratamento dos Achados do TPS;

• QATT – Quantidade de Achados do TPS Tratados; e 

• QAT – Quantidade de Achados do TPS.

Responsável pelo aferimento: Csele/STI.

Meta: 100% dos achados do TPS tratados.

Indicador 1.2: índice de urnas eletrônicas compatíveis com a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Finalidade: aferir a compatibilidade do parque de urnas eletrônicas 

com a cadeia de certificados digitais ICP-Brasil.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bianual. 

Fonte de dados: Sistema de Logística de Urna e Suprimentos (Logus).

Fórmula de cálculo: IUECI = (QUECI * 100) / QUEE, sendo

• IUECI Índice de Urnas Eletrônicas Compatíveis com ICP-Brasil;

• QUECI Quantidade de Urnas Eletrônicas Compatíveis com ICP-Brasil; 
e 

• QUEE Quantidade de Urnas Eletrônicas Existentes.

Observação: para identificação da variável QUECI, deverá ser 

considerado o quantitativo de urnas eletrônicas a partir do modelo 

2020.

Responsável pelo aferimento: Cotel/STI.

Meta: 17% do parque de urnas eletrônicas compatíveis com a cadeia 

de certificados digitais ICP-Brasil até 2020.

Indicador 1.3: índice de urnas eletrônicas subordinadas à 
ICP-Brasil.

Finalidade: aferir o quantitativo de urnas eletrônicas subordinadas à 

autoridade certificadora ICP-Brasil.
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Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bianual. 

Fonte de dados: Sistema de Logística de Urna e Suprimentos (Logus).

Fórmula de cálculo: IUESI = (QUESI * 100) / QUEE, sendo

• IUESI Índice de Urnas Eletrônicas Subordinadas à ICP-BR;

• QUESI Quantidade de Urnas Eletrônicas Subordinadas à ICP-BR; e 

• QUEE Quantidade de Urnas Eletrônicas Existentes.

Responsável pelo aferimento: Cotel/STI.

Meta: 17% do parque de urnas eletrônicas subordinados à autoridade 

certificadora ICP-BR até 2021.

Objetivo estratégico de TIC 2 – Ampliar a transparência dos 
serviços e das soluções de TI que suportam o processo eleitoral 
informatizado.

Descrição: conjunto de iniciativas que visam à transparência 
do funcionamento de serviços e soluções de TI que suportam o 
processo eleitoral brasileiro.

Indicador 2.1: índice de transparência do código-fonte da urna 
eletrônica.

Finalidade: aferir o nível de disponibilização do código-fonte da urna 

eletrônica para análise por parte de entidades conveniadas.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: numérico.

Periodicidade: anual. 

Fonte de dados: convênios firmados entre o TSE e as entidades.

Fórmula de cálculo: somatório da quantidade de entidades 

conveniadas para as quais foram disponibilizados os códigos-fontes 

da urna eletrônica.

Responsável pelo aferimento: Sevin/Csele/STI.

Metas: 

• 2020: disponibilizar o código-fonte da urna eletrônica a uma entidade 
conveniada; e

• 2021: ter disponibilizado o código-fonte da urna eletrônica a três en-
tidades conveniadas – no total.

Objetivo estratégico de TIC 3 – Modernizar os serviços e as 
soluções de TI que suportam o processo eleitoral.

Descrição: conjunto de ações que visam à modernização de serviços 

e soluções de TI que proveem suporte à gestão e à execução do 

processo eleitoral brasileiro.

Indicador 3.1: índice de conclusão de iniciativas projetizadas 
de modernização de serviços e soluções de TI que suportam o 
processo eleitoral.

Finalidade: aferir o nível de contribuição da STI para a modernização 

do processo eleitoral informatizado.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual.

Fonte de dados: carteira de projetos da TI, disponível na ferramenta 

Microsoft Enterprise Project Management (EPM).

Fórmula de cálculo: ICIPM = (QIPMC * 100) QIPMF, sendo

• ICIPM Índice de Conclusão de Iniciativas Projetizadas de Modernização;

• QIPMC Quantidade de Iniciativas Projetizadas de Modernização Con-
cluídas; e 
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• QIPMF Quantidade de Iniciativas Projetizadas de Modernizações 
Formalizadas.

Observação: o racional de cálculo do indicador deverá considerar 

apenas as iniciativas projetizadas (programas, projetos e planos 

de ação) relacionadas à modernização de serviços e soluções que 

suportam o processo eleitoral, formalizadas na carteira de projetos 

da STI e previstas para serem concluídas no ano de aferimento do 

indicador.

Responsável pelo aferimento: Seproj/COGTI/STI.

Meta: 80% das iniciativas projetizadas formalizadas concluídas no 

ciclo eleitoral, que ocorre a cada dois anos.

Objetivo estratégico de TIC 4 – Prover e ampliar os serviços e as 
soluções de TI que suportam as áreas administrativas e judiciais 
do TSE.

Descrição: conjunto de ações que visam ao provimento, bem 
como à ampliação do catálogo de serviços e soluções de TI que 
atendem as áreas administrativas e judiciais do TSE.

Indicador 4.1: índice de conclusão de iniciativas projetizadas 
relacionadas aos sistemas administrativos e judiciais priorizados 
pela Comissão Diretiva de Tecnologia da Informação (CDTI).

Finalidade: aferir o nível de contribuição da STI para o aprimoramento 

dos serviços administrativos e judiciais do TSE.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual.

Fonte de dados: carteira de projetos da TI disponível na ferramenta 

Microsoft Enterprise Project Management (EPM).

Fórmula de cálculo: ICIPRSPC = (QIPRSPCC * 100) QIPRSPC, 
sendo

• ICIPRSPC – Índice de Conclusão de Iniciativas Projetizadas Relacio-
nadas a Sistemas Priorizados pela CDTI;

• QIPRSPCC – Quantidade de Iniciativas Projetizadas Relacionadas a 
Sistemas Priorizados pela CDTI Concluídas; e 

• QIPRSPC – Quantidade de Iniciativas Projetizadas Relacionadas aos 
Sistemas Priorizados pela CDTI.

Observação: o racional de cálculo do indicador deverá considerar 

apenas as iniciativas projetizadas (programas, projetos e planos 

de ação) relacionadas aos sistemas de informação administrativos 

e judiciais do TSE, priorizados pela CDTI, formalizadas na carteira 

de projetos da STI e previstas para serem concluídas no ano de 

aferimento do indicador. Estão contidas, no escopo deste indicador, 

somente iniciativas projetizadas relacionadas a desenvolvimento de 

novos sistemas e evoluções.

Responsável pelo aferimento: Seproj/COGTI/STI.

Meta: 80% das iniciativas projetizadas concluídas no ciclo anual do 

Petic.

Objetivo estratégico de TIC 5 – Ampliar a prestação dos serviços 
e das soluções de TI que suportam a entrega dos serviços 
públicos providos pelo Tribunal, em seu portal, por meio digital.

Descrição: conjunto de ações que visam à ampliação do catálogo 
de serviços e de soluções de TI que suportam os serviços públicos 
providos pelo Tribunal por meio digital.

Indicador 5.1: índice de conclusão de iniciativas projetizadas 
relacionadas às tecnologias digitais que suportam os serviços 
públicos providos pelo Tribunal, em seu portal, por meio digital.

Finalidade: aferir o nível de contribuição da STI para o processo de 

transformação digital do Tribunal.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual.

Fonte de dados: carteira de projetos da TI disponível na ferramenta 

Microsoft Enterprise Project Management (EPM).

Fórmula de cálculo: ICIPRTDPC = (QIPRTDPCC * 100) QIPRTDPC, 
sendo:

• ICIPRTDPC Índice de Conclusão de Iniciativas Projetizadas Relacio-
nadas às Tecnologias Digitais Priorizados pela CDTI;

• QIPRTDPCC Quantidade de Iniciativas Projetizadas Relacionadas às 
Tecnologias Digitais Priorizados pela CDTI Concluídas; e 

• QIPRTDPC Quantidade de Iniciativas Projetizadas Relacionadas às 
Tecnologias Digitais Priorizados pela CDTI.

Observação: o racional de cálculo do indicador deverá considerar 

apenas as iniciativas projetizadas (programas, projetos e planos de 

ação) relacionadas às tecnologias digitais que suportam os serviços 

públicos providos pelo Tribunal por meio digital, priorizados pela CDTI, 

formalizadas na carteira de projetos da STI e previstas para serem 

concluídas no ano de aferimento do indicador. Estão contidas, no 

escopo deste indicador, somente iniciativas projetizadas relacionadas 

a desenvolvimento de novas tecnologias digitais e evoluções.

Responsável pelo aferimento: Seproj/COGTI/STI.

Meta: 80% das iniciativas projetizadas concluídas no ciclo do 
Petic.
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Perspectiva: orientação do cliente de TI

Objetivo estratégico de TIC 6 – Primar pela satisfação dos 
clientes de serviços e soluções de TI

Descrição: tem por finalidade conhecer e ouvir os clientes e 
usuários de serviços e de soluções de TI providos pela STI, entender 
e antecipar suas necessidades, bem como propor melhorias e 
desenvolver serviços e soluções de TI que satisfaçam, de forma 
efetiva, às suas necessidades.

Indicador 6.1: índice de satisfação dos usuários e clientes de 
serviços de TI com o atendimento do Service Desk.

Finalidade: aferir o nível de qualidade do atendimento realizado pelo 

Service Desk (Central de Atendimento) da STI por meio da percepção 

dos usuários e dos clientes de serviço de TI do Tribunal.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: trimestral.

Fonte de dados: ferramenta de gerenciamento de serviço de TI.

Linha-base: 97% de satisfação (ref. out/2017).

Fórmula de cálculo: ICABO = (QCABO * 100) / QCAS, sendo:

• ICABO  Índice de Chamados Avaliados como Bom ou Ótimo;

• QCABO  Quantidade de Chamados Avaliados como Bom ou Ótimo; e

• QCAS  Quantidade de Chamados Avaliados pelos Solicitantes.

Responsável pelo aferimento: SEPD/Coinf/STI.

Meta: 97% dos chamados atendidos pelo Service Desk que foram 

avaliados pelos usuários e pelos clientes de serviços de TI como 

Bom ou Ótimo.

Indicador 6.2: índice de satisfação dos clientes internos com os 
serviços prestados pela STI.

Finalidade: aferir o nível de satisfação dos clientes internos do 

Tribunal com serviços e soluções de TI providos pela STI.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual.

Fonte de dados: pesquisa de satisfação dos clientes de TI.

Fórmula de cálculo: ISCISPS = (QIACC * 100) / QIA, sendo:

• ISCISPS Índice de Satisfação dos Clientes Internos com os Serviços 
Prestados pela STI; 

• QIACC Quantidade de Itens Avaliados como Concordo em grande 
parte ou Concordo totalmente;

• QIA Quantidade de Itens Avaliados.

Responsável pelo aferimento: Seproj/COGTI/STI.

Meta: 80% dos itens constantes no questionário de pesquisa de 
satisfação dos clientes de TI avaliados como Concordo em grande 
parte ou Concordo totalmente.
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Perspectiva: excelência operacional

Objetivo estratégico de TIC 7 – Aprimorar as práticas e os controles 
de segurança da informação utilizados no desenvolvimento e na 
operação de  serviços e de soluções de TI

Descrição: conjunto de ações que visam ao aprimoramento de 
práticas e controles de segurança da informação utilizadas no 
desenvolvimento e na operação de serviços e soluções de TI 
providos pela STI.

Indicador 7.1: índice de atendimento das ações de segurança 
da informação previstas no Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (PDTIC).

Finalidade: aferir o desempenho da implementação de ações que 

visam ao aprimoramento de práticas e controles de segurança da 

informação utilizadas no desenvolvimento e na operação de serviços 

e de soluções de TI providas pela STI, previstas no PDTIC.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual. 

Fonte de dados: ferramenta de gestão da implementação do PDTIC 

disponível na solução Microsoft SharePoint.

Fórmula de cálculo: IAASI = (QASIA * 100) / QASIPP, sendo:

• IAASI  Índice de Atendimento das Ações de Segurança da Informação;

• QASIA  Quantidade de Ações de Ações de Segurança da Informação 
Atendidas; e 

• QASIPP Quantidade de Ações de Segurança da Informação Previs-
tas no PDTIC.

Observação: as ações previstas no PDTIC são aprovadas pela alta 

administração do Tribunal por meio da sua CDTI.

Responsável pelo aferimento: COGTI/STI.

Metas: 90% das ações de segurança da informação previstas no 

PDTIC implementadas – por ano de execução do PDTIC.

Objetivo estratégico de TIC 8 – Garantir a infraestrutura e os 
recursos tecnológicos adequados às atividades estratégicas do 
TSE.

Descrição: conjunto de ações que visam à garantia da capacidade 
de infraestrutura de TI necessária para suportar as atividades 
estratégicas do TSE.

Indicador 8.1: índice de disponibilidade de serviços e soluções 
estratégicos de TI.

Finalidade: aferir o nível de disponibilidade de serviços e soluções 

de TI estratégicos para o cidadão, conforme priorização do Comitê 

Gestor de TI (Portal TSE, Push, SADP, ELO, PJe e DJe).

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: semestral.

Fonte de dados: ferramenta de gerenciamento de serviço de TI.

Linha-base: 99,28% de disponibilidade (ref. out/2017).

Fórmula de cálculo: PDS = (QHDS * 100) / QHDA, sendo:

• PDS Percentual de Disponibilidade de Serviços e Soluções de TI;

• QHDS Quantidade de Horas de Disponibilidade de Serviços e Solu-
ções de TI; e

• QHDA Quantidade de Horas de Disponibilidade Acordadas.

Responsável pelo aferimento: Semop/Coinf/STI.
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Meta: 99,28% de disponibilidade de serviços e soluções de TI 
estratégicos para o cidadão, conforme priorização do Comitê 
Gestor de TI (Portal TSE, Push, SADP, ELO, PJe e DJe).

Objetivo estratégico de TIC 9 – Garantir a confiabilidade dos 
sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas

Descrição: garantir a entrega de valor dos sistemas eleitorais 
e das urnas eletrônicas que proveem suporte às atividades do 
TSE em termos de utilidade – adequação ao propósito (aspectos 
funcionais) – e de garantia – adequação ao uso (aspectos 
relacionados à entrega: disponibilidade, capacidade, continuidade 
e segurança).

Indicador 9.1: índice de teste do parque de urnas eletrônicas.

Finalidade: aferir o nível de confiabilidade das urnas eletrônicas, 

mediante a realização de testes no Simulado Nacional de Hardware.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: a cada Simulado Nacional de Hardware.

Fonte de dados: relatório do BI da urna e Relatórios de Procedimentos 

Técnicos de Exame (PTE).

Linha-base: 4% do parque de urnas eletrônicas testado (ref. out/2017).

Fórmula de cálculo: IUET = (QUET * 100) / QTPUE, sendo:

• IUET  Índice de Urnas Eletrônicas Testadas;

• QUET  Quantidade de Urnas Eletrônicas Testadas; e

• QTPUE  Quantidade Total do Parque de Urnas Eletrônicas.

Responsável pelo aferimento: Cotel/STI.

Meta: 4% do parque de urnas eletrônicas testadas durante o Simulado 

Nacional de Hardware.

Indicador 9.2: índice de testes em campo e simulados executados 

com sistemas eleitorais.

Finalidade: aferir o nível de confiabilidade dos serviços e soluções 

de TI que suportam a execução do processo eleitoral informatizado.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bianual – após a realização de cada eleição ordinária.

Fonte de dados: Plano Geral de Testes (PGT).

Linha-base: 99% dos testes em campo e simulados executados (ref. 

out/2017).

Fórmula de cálculo: ITR = (QTR * 100) / QTP, sendo:

• ITR  Índice de Testes Realizados;

• QTR  Quantidade de Testes Realizados; e

• QTP  Quantitativo de Testes Planejados.

Responsável pelo aferimento: Csele/STI.

Meta: 100% dos testes planejados no PGT realizados.

Indicador 9.3: índice de atualização das urnas eletrônicas.

Finalidade: aferir o percentual do parque de urnas eletrônicas 

disponível para a eleição com dez anos ou menos de uso.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bianual.

Fonte de dados: Sistema de Logística de Urna e Suprimentos (Logus).

Fórmula de cálculo: IAUE = (QUE10 * 100) / QUEE, sendo:

• IAUE  Índice de Atualização das Urnas Eletrônicas;
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• QUE10  Quantidade de Urnas Eletrônicas com 10 anos ou menos de 
uso; e

• QUEE  Quantidade de Urnas Eletrônicas Existentes.

Responsável pelo aferimento: SIPT/Cotel/STI.

Meta: 100% das urnas eletrônicas disponíveis para a eleição com 

dez anos ou menos de uso, até 2020.

Objetivo estratégico de TIC 10 – Aprimorar as práticas de 
governança de tecnologia da informação

Descrição: conjunto de iniciativas que visam ao aprimoramento dos 

arranjos de governança de tecnologia da informação, garantindo 

que o uso atual e futuro de TI seja direcionado para atender as reais 

necessidades de tecnologia da informação do Tribunal.

Indicador 10.1: índice de governança de TI (IGovTI).

Finalidade: aferir o nível de capacidade das práticas de governança 

de TI do Tribunal, à luz do levantamento realizado, de forma bienal, 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bienal.

Fonte de dados: resultante da avaliação do IGovTI pelo TCU.

Fórmula de cálculo: o cálculo do IGovTI é realizado pelo TCU com 

base em diversos critérios relacionados à governança de TI, os quais 

são evoluídos a cada período.

Responsável pelo acompanhamento: COGTI/STI.

Linha-base: 58% (ref. 2018).

Meta: maior que 70% – nível aprimorado – em 2021.

Objetivo estratégico de TIC 11 – Aprimorar as práticas de gestão 
de tecnologia da informação

Descrição: conjunto de iniciativas que visam ao aprimoramento 
dos arranjos de gestão de tecnologia da informação, para que a 
STI possa prover serviços e soluções de TI adequadas ao suporte 
da missão institucional do Tribunal.

Indicador 11.1: índice de capacidade em gestão de TI (iGestTI). 

Finalidade: aferir o nível de capacidade das práticas de gestão de 

TI do Tribunal, à luz do levantamento realizado de forma bienal pelo 

TCU.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: bienal.

Fonte de dados: resultante da avaliação do iGestTI pelo TCU.

Fórmula de cálculo: a cálculo do iGestTI é realizado pelo TCU com 

base em diversos critérios relacionados à gestão de TI, os quais são 

evoluídos a cada período.

Responsável pelo acompanhamento: COGTI/STI.

Linha-base: 47% (ref. 2018).

Meta: maior que 70% – nível aprimorado – em 2021.
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Perspectiva: aprendizado e inovação

Objetivo estratégico de TIC 12 – Fortalecer os grupos e núcleos 
de desenvolvimento de soluções colaborativas e o intercâmbio 
tecnológico

Descrição: fomento aos trabalhos realizados no âmbito dos 
grupos que apoiam as decisões tecnológicas de arquitetura 
de sistemas de informação, infraestrutura tecnológica, urna 
eletrônica, divulgação de eleições informatizadas, segurança da 
informação, testes, catálogo de serviços e gestão e governança 
de TI, a fim de fortalecer o intercâmbio de soluções tecnológicas 
e a realização de trabalhos colaborativos.

Indicador 12.1: índice de conclusão de iniciativas colaborativas, 
priorizadas a partir do cadastro de necessidades de TI da JE.

Finalidade: aferir a efetividade das ações de desenvolvimento 

colaborativo no âmbito da JE.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual.

Fonte de Dados: portfólio de projetos colaborativos.

Fórmula de cálculo: ICICP = (QICPC * 100) / QICP, sendo:

• ICICP  Índice de Conclusão de Iniciativas Colaborativas Priorizadas;

• QICPC  Quantidade de Iniciativas Colaborativas Priorizadas Concluí-
das; e 

• QICP  Quantidade de Iniciativas Colaborativas Priorizadas.

Observação: o racional de cálculo do indicador deverá considerar 

apenas as iniciativas colaborativas priorizadas com base no cadastro 

de necessidades de TI da JE e previstas para serem concluídas no 

ano de aferimento do indicador. Consideram-se iniciativas priorizadas 

aquelas que possuem núcleo de desenvolvimento colaborativo 

formalizado.

Responsável pelo aferimento: Seproj/COGTI/STI.

Meta: 70% das iniciativas colaborativas priorizadas concluídas no 

ciclo do Petic.
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Iniciativas estratégicas
Neste item, são apresentadas as iniciativas que serão 
empreendidas pela STI no período de 2018 a 2021, tendo em vista 
a implementação da estratégia de Tecnologia da Informação do 
Tribunal.

Objetivo Estratégico de TIC (OETIC) Iniciativa

OETIC1 – Ampliar a segurança do processo eleitoral por meio de 
serviços e soluções de TI.

IN01.01 Tratar as vulnerabilidades e implementar as melhorias identificadas du-
rante a realização do TPS.

IN01.02 Atualizar o parque de urnas eletrônicas para incremento da compatibi-
lidade com ICP-Brasil e subordinação à ICP-Brasil.

OETIC2 – Ampliar a transparência dos serviços e das soluções de TI 
que suportam o processo eleitoral informatizado.

IN02.01 Desenvolver convênios com entidades para disponibilização do código-
-fonte da urna eletrônica.

IN02.02 Disponibilizar o código-fonte da urna eletrônica a entidades conveniadas.

OETIC3 – Modernizar os serviços e as soluções de TI que suportam 
o processo eleitoral.

IN03.01 Implementar iniciativas de modernização de serviços e soluções de TI 
que suportam o processo eleitoral.

OETIC4 – Prover e ampliar os serviços e as soluções de TI que su-
portam as áreas administrativas e judiciais do TSE.

IN04.01 Implementar iniciativas relacionadas aos sistemas administrativos e 
judiciais priorizados pela CDTI.

OETIC5 – Ampliar a prestação dos serviços e das soluções de TI que 
suportam a entrega dos serviços públicos providos pelo Tribunal, 
em seu portal, por meio digital.

IN05.01 Implementar iniciativas relacionadas às tecnologias digitais que supor-
tam os serviços públicos providos pelo Tribunal, em seu portal, por meio digital.

OETIC6 – Primar pela satisfação dos clientes de serviços e soluções 
de TI.

IN06.01 Aprimorar os mecanismos de comunicação, suporte, solicitação, rece-
bimento e priorização de serviços e soluções de TI providos pela STI.

IN06.02 Ampliar o catálogo de serviços e de soluções de TI providos pela STI 
que possam ser utilizados pela sociedade.

IN06.03 Aprimorar os mecanismos de relacionamento entre a STI e as áreas de 
negócio do Tribunal. 

OETIC7 – Aprimorar as práticas e os controles de segurança da in-
formação utilizados no desenvolvimento e na operação de serviços 
e soluções de TI.

IN07.01 Implementar iniciativas que visam ao aprimoramento das práticas e 
controles de segurança da informação utilizados no desenvolvimento e na ope-
ração de serviços e soluções de TIC providas pela STI.
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Objetivo Estratégico de TIC (OETIC) Iniciativa

OETIC8 – Garantir a infraestrutura e  os recursos tecnológicos ade-
quados às atividades estratégicas do TSE.

IN08.01 Aprimorar  as práticas de gestão da disponibilidade de serviços e solu-
ções de TI providas pela STI.

IN08.02 Aprimorar as práticas de gestão da capacidade de recursos de TI, vi-
sando garantir a existência dos ativos tecnológicos necessários ao atendimen-
to das necessidades de infraestrutura de TI do TSE.

IN08.03 Aprimorar os mecanismos de gestão operacional do parque tecnológi-
co da STI.

IN08.04 Realizar atualização tecnológica de ativos do Datacenter do TSE.

IN08.05 Atualização do parque de microinformática do TSE.

OETIC9 – Garantir a confiabilidade dos sistemas eleitorais e das ur-
nas eletrônicas.

IN09.01 Realizar, de forma sistemática, os testes do parque de urnas eletrônicas.

IN09.02 Executar o calendário de teste em campo e simulados de sistemas 
eleitorais.

IN09.03 Substituir urnas eletrônicas com mais de dez anos de fabricação.

OETIC10 – Aprimorar as práticas de governança de tecnologia da 
informação.

IN10.01 Promover o aprimoramento dos arranjos de governança de tecnologia 
da informação do Tribunal.

OETIC11 – Aprimorar as práticas de gestão de tecnologia da 
informação.

IN11.01 Promover o aprimoramento dos arranjos de gestão de tecnologia da 
informação da STI.

OETIC12 – Fortalecer os grupos e núcleos de desenvolvimento de 
soluções colaborativas e o intercâmbio tecnológico.

IN12.01 Fomentar o desenvolvimento de serviços e soluções de TI de forma 
colaborativa com os TREs.
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Apêndice A – Indicadores táticos do Petic 
2018-2021
Neste item são apresentadas as metas e os indicadores táticos do 
Petic 2018-2021, que serão utilizados para aferir a contribuição da 
estratégia de TIC da STI para o alcance dos objetivos estratégicos 
do Tribunal, previstos em seu Planejamento Estratégico.

Os indicadores táticos foram definidos apenas para os casos nos 
quais o objetivo estratégico de TIC possui mais de um indicador, 
a fim de possibilitar aferição unificada da contribuição da 
estratégia de TIC da STI para o alcance dos objetivos estratégicos 
institucionais do TSE.

Para melhor entendimento, as metas e os indicadores táticos são 
apresentados em função de seus objetivos estratégicos.

Perspectiva: contribuição corporativa

Objetivo estratégico de TIC 1 – Ampliar a segurança do processo 
eleitoral por meio de serviços e soluções de TI.

Descrição: conjunto de iniciativas que visam ao fortalecimento 
da segurança do processo eleitoral brasileiro por meio do 
suporte efetivo de serviços e soluções de TI seguros, auditáveis 
e inovadores.

Indicador tático 1: índice de ampliação da segurança do processo 
eleitoral.

Finalidade: aferir a efetividade da STI no aprimoramento da segurança 

do processo eleitoral por meio de serviços e soluções de TI.

Interpretação: maior melhor.
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Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual. 

Fonte de dados: ferramenta de gestão da implementação do Petic.

Fórmula de cálculo: IASPE = (ITAT * 0,5) + (((IUECI * 100) / MIUECI) 
* 0,25) + (((IUESI * 100) / MIUESI) * 0,25), sendo:

• IASPE  Índice de Ampliação da Segurança do Processo Eleitoral;

• ITAT  Índice de Tratamento dos Achados do TPS (I1.1);

• IUECI  Índice de Urnas Eletrônicas Compatíveis com ICP-Brasil (I1.2);

• MIUECI  Meta do Índice de Urnas Eletrônicas Compatíveis com ICP-
-Brasil (I1.2);

• IUESI  Índice de Urnas Eletrônicas Subordinadas à ICP-BR (I1.3); e

• MIUESI  Meta do Índice de Urnas Eletrônicas Subordinadas à ICP-BR 
(I1.3).

Observação: para fins de cálculo do indicador tático, os valores dos 

indicadores IUECI e IUESI terão como teto máximo os valores de suas 

metas (MIUECI e MIUESI).

Responsável pelo aferimento: COGTI/STI.

Metas:

• 2020: 75%; 

• 2021: 100%.

Perspectiva: orientação do cliente de TI

Objetivo estratégico de TIC 6 – Primar pela satisfação dos 
clientes de serviços e soluções de TI

Descrição: tem por finalidade conhecer e ouvir os clientes e 
usuários de serviços e de soluções de TI providos pela STI, entender 
e antecipar suas necessidades, bem como propor melhorias e 
desenvolver serviços e soluções de TI que satisfaçam, de forma 
efetiva, às suas necessidades.

Indicador tático 6: índice de satisfação dos clientes de serviços e 
de soluções de TI.

Finalidade: aferir o nível de satisfação dos clientes e dos usuários 

internos do Tribunal, acerca dos serviços e das soluções de TI 

providas pela STI.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual. 

Fonte de dados: ferramenta de gestão da implementação do Petic.

Fórmula de cálculo: ISCSST = (ICABO * 0,5) + (ISCISPS * 0,5), 
sendo:

• ISCSST Índice de Satisfação dos Clientes de Serviços e Soluções de 
TI;

• ICABO Índice de Chamados Avaliados como Bom ou Ótimo (I6.1); e

• ISCISPS Índice de Satisfação dos Clientes Internos com os Serviços 
Prestados pela STI (I6.2).

Responsável pelo aferimento: COGTI/STI.

Metas: 88,5% de satisfação.

Perspectiva: excelência operacional

Objetivo estratégico de TIC 9 – Garantir a confiabilidade dos 
sistemas eleitorais e das urnas eletrônicas

Descrição: garantir a entrega de valor dos sistemas eleitorais 
e das urnas eletrônicas que proveem suporte às atividades do 
TSE em termos de utilidade – adequação ao propósito (aspectos 
funcionais) – e de garantia – adequação ao uso (aspectos 
relacionados à entrega: disponibilidade, capacidade, continuidade 
e segurança).

Indicador tático 9: índice de confiabilidade dos sistemas eleitorais 
e das urnas eletrônicas.

Finalidade: aferir o nível de confiabilidade dos sistemas eleitorais e 

das urnas eletrônicas utilizados na automação do processo eleitoral 

informatizado.

Interpretação: maior melhor.

Unidade de medida: percentual.

Periodicidade: anual. 

Fonte de dados: ferramenta de gestão da implementação do Petic.

Fórmula de cálculo: ICSEUE = (((IUET * 100) / MIUET) * 0,25) + 
(ITR * 0,25) + (IAUE * 0,5), sendo:

• ICSEUE  Índice de Confiabilidade dos Sistemas Eleitorais e Urnas 
Eletrônicas;

• IUET Índice de Urnas Eletrônicas Testadas (I9.1);

• MIUET Meta do Índice de Urnas Eletrônicas Testadas (I9.1);

• ITR Índice de Testes Realizados (I9.2); e

• IAUE Índice de Atualização das Urnas Eletrônicas (I9.3).

Observação: para fins de cálculo do indicador tático, o valor do 

indicador IUET terá como teto máximo o valor de sua respectiva meta 

(MIUET).

Responsável pelo aferimento: COGTI/STI.

Meta: 100% em 2020.
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