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Resumo – O presente artigo apresenta os resultados de um estudo que teve como objetivo avaliar 
aspectos da gestão da informação na Agência Nacional de Águas (ANA) e sua influência na 
implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), 
instrumento de gestão instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Para a consecução 
desse objetivo, utilizando a metodologia do Estudo de Caso, procurou-se identificar as principais 
práticas organizacionais relacionadas a aspectos da gestão da informação e verificar a ocorrência 
dessas práticas na Agência, por meio de documentos oficiais. O estudo indica que, em relação aos 
aspectos analisados, a ANA precisa avançar em direção às boas práticas na gestão da informação, 
pois, a informação cada vez mais se torna um elemento essencial para a implementação de políticas 
públicas, principalmente na gestão de recursos hídricos, onde o modelo de gestão é marcado pela 
participação da sociedade, dos usuários e do poder público na tomada de decisão. Por meio de 
práticas adequadas, o SNIRH poderá oferecer informações confiáveis e precisas para a 
implementação dos outros instrumentos de gestão de recursos hídricos e para a tomada de decisão. 
 

Abstract – This paper presents the results of a study that aimed to evaluate aspects of information 
management in the National Water Agency (ANA) and its influence on the implementation of the 
National Water Resources Information (SNIRH), management instrument established by the 
National Policy of Water Resources. To reach this purpose, using the Case Study methodology, 
tried to identify the main organizational practices related to aspects of information management and 
its verify the occurrence of these practices within the Agency, through official documents. The 
study indicates that in relation to the aspects analyzed, the ANA needs to advance toward best 
practices in information management, therefore, the information increasingly becomes an essential 
element for the implementation of public policies, especially in water resources management where 
the management model is marked of society participation, users and the government in the decision 
making. Through appropriate practices, the SNIRH can provide reliable and accurate information to 
implement other water resource management instruments and decision making. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), regulamentando o 

inciso XIX do artigo 21 da Constituição Federal. São instrumentos dessa política, definidos no 

artigo 5º: os planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos d’água em classes, segundo 

os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; a cobrança pelo 

uso de recursos hídricos; e o sistema de informações sobre recursos hídricos. A unidade territorial 

de planejamento, gestão e implementação desses instrumentos é a bacia hidrográfica.  

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) é definido na mesma lei como 

sendo um sistema de “coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 

recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.” De acordo com a citada Lei, os dados e 

informações gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.  

Os princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos, definidos na mesma lei, são; “a descentralização da obtenção e produção de dados e 

informações; a coordenação unificada do sistema; e o acesso aos dados e informações garantido a 

toda a sociedade.” O artigo 27 da Lei nº 9.433 define que os objetivos do SNIRH são: 

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 
qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil; 
II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de 
recursos hídricos em todo o território nacional; e 
III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão máximo do SINGREH, por meio 

da Resolução CNRH nº 13, de 25 de setembro de 2000, definiu as diretrizes a serem observadas na 

implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. A Resolução 

estabelece, em seu artigo 1º, que caberá à Agência Nacional de Águas (ANA) a articulação com os 

órgãos e entidades federais cujas atribuições estão relacionadas à gestão de recursos hídricos 

visando a disponibilização a toda a sociedade de informações referentes à: 

a) à rede hidrométrica nacional e às atividades de hidrologia relacionadas com o 
aproveitamento de recursos hídricos; 
b) aos sistemas de avaliação e outorga dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, em todo território nacional; 
c) aos sistemas de avaliação e concessão das águas minerais; 
d) aos sistemas de coleta de dados da Rede Nacional de Meteorologia; 
e) aos sistemas de informações dos setores usuários; 
f) ao sistema nacional de informações sobre meio ambiente; 
g) ao sistema de informações sobre gerenciamento costeiro; 
h) aos sistemas de informações sobre saúde; 
i) a projetos e pesquisas relacionados com recursos hídricos; e 
j) a outros sistemas de informações relacionados à gestão de recursos hídricos. 
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Outras diretrizes estabelecidas pelo CNRH dizem respeito a: articulação da ANA com os 

órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais, públicas e privadas, inclusive agências de água 

e de bacias visando à implementação e funcionamento do SNIRH; georreferenciamento dos dados e 

informações armazenados no SNIRH, na medida do possível; solicitação pela ANA aos órgãos 

integrantes do SINGREH, de dados e informações sobre recursos hídricos, com o objetivo de 

inclusão no SNIRH.  

A ANA, integrante do SINGREH é uma autarquia sob regime especial criada pela Lei nº 

9.984, de 17 de julho de 2000, que possui autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente, cuja finalidade é implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. Essa Lei, em seu artigo 4º, inciso XIV, define que compete à ANA organizar, implantar e 

gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, obedecendo aos fundamentos, 

objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos.  

O Regimento Interno da ANA, aprovado pela Resolução nº 348, de agosto de 2007, que 

define as atribuições das unidades organizacionais (UORGs), estabelece que compete à 

Superintendência de Gestão da Informação (SGI), administração das bases de dados e informações 

corporativas da ANA, bem como, organizar, implementar e administrar o Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos. 

Como pode ser observado, as diretrizes apresentados trazem grande complexidade para a 

implementação do SNIRH, no que se refere à disponibilização de dados e informações de diferentes 

órgãos e entidades, dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, que possuem diferentes 

sistemas de informações em diferentes plataformas tecnológicas.  

Como é sabido, o SINGREH é composto de diversos atores, em vários níveis, com 

características e atribuições diferentes, o que representará diferentes requisitos para um sistema de 

informação sobre recursos hídricos. Definir estratégias institucionais entre os diversos integrantes 

do SINGREH, visando diminuir as incertezas na tomada de decisão e a inserção dos diversos atores 

na gestão, principalmente a sociedade civil, é uma tarefa difícil, com custos altos e que requer alto 

nível de disseminação da informação. O SNIRH, apoiado nas modernas tecnologias da informação, 

se torna um facilitador nesse processo. 

A ANA, desde 2003, vem implementando o SNIRH. As práticas de gestão da informação na 

ANA, contribui para a implementação do SNIRH? Para responder a esta questão, o estudo buscou 

avaliar alguns aspectos relacionados à gestão da informação na ANA. 

2 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

2.1 – Sistemas de Informação 

Um sistema é um conjunto de elementos que interagem para atingir determinados objetivos. 
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Os sistemas têm entradas (inputs), que corresponde aos dados introduzidos; possuem mecanismos 

de processamentos que envolvam a conversão ou transformação de dados em saídas (outputs); e 

feedbacks, que são usados para fazer ajustes no processamento e atuação do sistema (BEAL, 2004). 

Num sistema de informações, as entradas são dados inseridos e armazenados, o 

processamento envolve os tratamentos que são executados sobre esses dados e as saídas são 

informações úteis, que podem ser relatórios, gráficos, tabelas, etc. Os sistemas de informações 

podem ser divididos em subsistemas interdependentes, para tratar informações específicas, como 

por exemplo, financeiro, contábil, recursos hídricos, etc... 

Os sistemas de informação podem ser manuais ou baseados na tecnologia da informação (TI). 

Quando as informações aumentam em relação ao seu volume ou quando aumenta o nível de 

complexidade de processamento, os sistemas de informações manuais acabam sendo 

informatizados. Segundo Moresi (2000) apud Beal (2004), “os sistemas de informação tem sido 

desenvolvidos para otimizar o fluxo de informação relevante dentro das organizações, 

desencadeando um processo de conhecimento, tomada de decisão e intervenção na realidade”. 

Os sistemas de informações baseados em TI podem ser classificados de diversas maneiras. 

Beal (2004) cita uma classificação baseada no tipo de informação processada. Nessa classificação 

os sistemas de informação podem ser: operacional, gerencial e estratégica.  

O sistema de informação operacional são aqueles que executam processamentos ou transações 

rotineiras da organização, trabalhando com dados detalhados. Sistemas de folha de pagamento, 

controle de estoque, são exemplos desse tipo de sistema.  

Sistemas de informação gerencial são aqueles que manipulam, agrupam, sintetizam os dados 

operacionais da organização, agregando-os para ajudarem na tomada de decisão dos gestores.  

Já os sistemas de informação estratégica têm o objetivo de auxiliar a tomada de decisão dos 

gestores da alta hierarquia da organização. Para isso, esses sistemas, também conhecidos como 

Sistemas de Suporte a Decisão (SSD), integram dados e informações de fontes externas à 

organização e possuem ferramentas de análise complexas, simulações, indicadores, gráficos, etc... 

No caso de sistemas muito grandes como o SNIRH que é formado por diversos subsistemas e 

módulos, geralmente não possuem características de um único tipo de sistema (operacional, 

gerencial ou estratégico), mas de diferentes tipos de sistemas. 

2.2 – Sistemas de informação sobre recursos hídricos 

Os sistemas de informação são ferramentas imprescindíveis para uma adequada gestão de 

recursos hídricos. O documento de Síntese Executiva do Plano Nacional de Recursos Hídricos, 

destaca a importância do sistema de informações para o SINGREH: 

Registra-se a importância do uso deste Sistema de Informações em um modelo de 
gestão pautado pela participação da sociedade no processo decisório. Além de as 
informações sobre os recursos hídricos serem basilares para a aplicação de todos os 
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instrumentos da política, a disseminação de informações confiáveis será peça 
fundamental para a tomada de decisões seguras e responsáveis por parte das 
comunidades, dos usuários e do poder público. (MMA, 2006). 

Também o GEO Brasil Recursos Hídricos, destaca a importância do sistema de informações 

como instrumento estratégico para o SINGREH: 

Trata-se de um instrumento estratégico para um modelo de gestão participativo 
como o SINGREH, que oferece informações fundamentais para a aplicação dos 
instrumentos de gestão e para os processos decisórios envolvendo as comunidades, 
os usuários de recursos hídricos e o poder público. (MMA, 2007). 

 No âmbito dos comitês de bacias, entidade deliberativa do SINGREH, um adequado 

gerenciamento da informação é muito importante para auxiliar a tomada de decisão, conforme 

aponta Froes et al (2009), analisando as práticas formais de gerenciamento da informação no 

Comitê de Bacia do Rio das Velhas: 

Para que os comitês de bacia desempenhem o seu papel no gerenciamento local dos 
recursos hídricos, eles precisam também fazer o gerenciamento da informação de 
forma a subsidiá-lo nas suas tomadas de decisão. Para isso precisa-se conhecer 
como é efetuado o fluxo das informações nesses comitês, como são definidas as 
suas exigências da informação e como e informação é usada para gerar 
conhecimento e subsidiar as decisões locais. (FROES et al, 2009). 

Campos Neto et al (2009), destacando a gestão integrada e participativa dos recursos hídricos 

e a importância de informações confiáveis para a adequada tomada de decisão, ressalta que: 

[...] o SNIRH é um instrumento essencial, principalmente quando se estabelece um 
modelo de gestão integrada de recursos hídricos que conta com a participação da 
sociedade no processo decisório, uma vez que a disseminação de informações 
confiáveis é determinante para auxiliar na tomada de decisões seguras e 
responsáveis por parte das comunidades, dos usuários e do poder público. 
(CAMPOS NETO et al, 2009). 

2.3 – Gestão da Informação 

Lesla & Almeida (2004) apontam que a informação possui, cada vez mais, importância para o 

desempenho das organizações em diferentes situações. No apoio a tomada de decisão, a informação 

é um elemento de crucial importância, tanto para a qualidade da decisão a ser tomada quanto para a 

definição do momento adequado. A informação também é importante como fator de produção, pois 

para disponibilizar e introduzir no mercado, produtos (bens ou serviços) de elevado valor agregado, 

maior será a necessidade de informação em toda a cadeia de produção, desde a concepção, passando 

pela produção e até chegar ao mercado. 

Outro fator que mostra a importância da informação para a organização está relacionado à 

qualidade das relações entre as unidades organizacionais, ou seja, o desempenho da organização 

como um todo, depende de cada unidade, cujo desempenho está condicionado à qualidade das 

relações e os fluxos de informações, bem como da coordenação entre essas unidades. A informação 

também tem a importância de determinar o comportamento das pessoas e dos grupos dentro e fora 

da organização. Dentro da organização, a informação tem o objetivo de influenciar o 
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comportamento dos funcionários no sentido de que suas ações estejam em conformidade com os 

objetivos institucionais da organização. Da mesma forma, para os agentes externos da organização, 

a informação busca influenciá-los no sentido de atuarem favoravelmente ao alcance dos objetivos 

institucionais. 

Moody & Walsh (1990), analisando a informação como ativo organizacional estabeleceu 

algumas leis sobre o comportamento desse ativo: 

1. Informação é infinitamente compartilhável; 

2. O valor aumenta com o uso; 

3. Informação é perecível; 

4. Valor cresce com a precisão; 

5. Valor cresce na medida em que é combinada com outras; 

6. “Mais” informação não significa “melhor”; 

7. Informação não “gasta”, ela se multiplica; 

Mcgee & Prusak (1994) consideram a informação como um ativo da organização, 

diferenciado dos outros ativos, como equipamentos, móveis, etc... mas, que devem estar sujeitos a 

um processo de gestão. Para esses autores o processo de gestão da informação é composto das 

etapas: identificação de necessidades e requisitos da informação; classificação, armazenamento, 

tratamento e apresentação da informação; e desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 

distribuição e disseminação; e análise e uso da informação. 

Beal (2004) apresenta um modelo baseado no ciclo de vida da informação nas organizações. 

Esse ciclo de vida é composto das seguintes etapas: identificação de necessidades e requisitos, 

obtenção, tratamento, armazenamento, distribuição (público externo à organização), uso (público 

interno à organização) e finalmente descarte. 

Para Davenport (1998), gestão da informação é: 

Um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas 
obtêm, distribuem e usam informação. Existe uma ordenação específica das 
atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo e um fim, com 
inputs e outputs claramente definidos. (DAVENPORT, 1998). 

Esse autor apresenta um modelo de gestão da informação, não muito diferente dos anteriores, 

dividido em: determinação de exigências de informação, obtenção, distribuição e utilização da 

informação. 

 

Figura 1 – Modelo de Gestão da Informação (Fonte: DAVENPORT, 1998) 
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Cada etapa dos três modelos de gestão da informação apresentados acima, podem ser 

subdivididos em processos, tarefas e atividades a serem executadas pelas diversas unidades dentro 

de uma organização. Alguns processos são executados pelas unidades de tecnologia da informação 

e outros pelas unidades de negócio da organização. Os processos que esse estudo avaliou são 

aqueles executados pelas áreas de TI da ANA.       

2.4 – Modelos de avaliação da gestão da informação em organizações públicas 

Uma avaliação, por envolver certo grau de subjetividade, não tem um conceito único.  

Segundo Hadji (1994): 

Avaliação é o ato pelo qual se formula um juízo de valor incidindo num objeto 
determinado (indivíduo, situação, ação, projeto, etc...) por meio de um confronto 
entre duas séries de dados: os dados que são da ordem do fato em si e que dizem 
respeito ao objeto real a avaliar e os dados que são da ordem do ideal e que dizem 
respeito a expectativas, intenções ou a projetos que se aplicam ao mesmo objeto. 
(HADJI, 1994). 

Nesse conceito, avaliação é a comparação entre a observação atual/real e uma “observação” 

que seria a ideal. 

De acordo com Aguilar & Ander-Egg (1994): 

A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, planejada e 
dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira válida e confiável 
dados e informação, suficiente e relevante, para apoiar um juízo sobre o mérito e o 
valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase diagnóstico, 
programação ou execução), ou de um conjunto de atividades específicas que se 
realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e 
resultados concretos; comprovando a extensão e o grau em que se deram essas 
conquistas, de forma tal que sirva de base ou guia para a tomada de decisões 
racionais e inteligentes entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e 
promover o conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito ou ao 
fracasso de seus resultados. (AGUILAR & ANDER-EGG, 1994). 

Esse autor traz avaliação como um processo de análise e identificação de informações 

necessárias à tomada de decisão sobre as ações que podem melhorar os resultados da organização, 

analisando a situação presente em relação a uma situação desejada. 

Para Robbins (1986): 

Avaliação é o processo de monitoramento de atividades para determinar se as 
unidades individuais e a própria organização estão obtendo e utilizando os recursos 
eficaz e eficientemente, de modo a atingir seus objetivos, e, quando isto não está 
sendo conseguido devem ser implementadas ações corretivas. (ROBBINS, 1986). 

Na definição desse autor, avaliação pressupõe um monitoramento, que está associado à 

medição, comparação e correção. Para medir é necessário identificar “o que” e “como” medir. 

Comparar consiste em verificar o que foi realizado com aquilo que estava previsto ou desejado, 

sendo necessário estar estabelecido, antes da comparação, quais os parâmetros esperados. E a ação 

corretiva compreende a mudança de rumo em direção aos parâmetros esperados. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

De acordo com o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), “avaliar a gestão de uma organização 

pública significa verificar o grau de aderência de seus processos gerenciais em relação ao Modelo 

de Excelência de Gestão Pública.” Esse modelo é uma referência para o GesPública e consiste em 

um: 

[...] padrão internacional, que expressa o entendimento vigente sobre o “estado da 
arte” da gestão contemporânea, é a representação de um sistema de gestão que visa 
aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações executadas. É constituído 
por elementos integrados, que orientam a adoção de práticas de excelência em 
gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões 
elevados de desempenho e de qualidade em gestão. (MPOG/SEGES, 2009). 

Este conceito de avaliação do GesPública, corrobora com os conceitos anteriores no que diz 

respeito à comparação de práticas de gestão observadas nas organizações públicas com as práticas 

de um modelo padrão de referência, se tornando um instrumento de melhorias continuas das 

práticas organizacionais. 

Relacionados à avaliação da gestão da informação em organizações públicas, destacaremos 

três modelos de referência em boas práticas: do Governo Federal dos EUA, do Governo Nacional 

do Canadá e o modelo proposto por Malin (MALIN, 2006). 

Quanto ao primeiro modelo, do Governo Federal dos EUA (OMB, 2004), denominado 

Diretrizes para a Gestão dos Recursos Federais de Informação, também conhecido com A-130 é 

considerado referência na área de gestão da informação desde a primeira versão em 1985 e está 

sendo periodicamente atualizado (DONHUE (1985), HERNON & MACLURE (1993) apud 

MALIN, 2006). 

Esse modelo define uma política para gestão dos recursos de informação federais, que 

consiste nos processos de gerenciar a informação e os recursos a ela relacionados, como pessoal, 

orçamento, tecnologia, visando garantir a realização dos objetivos institucionais das agências do 

governo. Os critérios de avaliação desse modelo são: 

a. Política de Gestão da Informação, que contempla: 

1. como as agências devem conduzir o planejamento da gestão de informações; 

2. quais as diretrizes para o acervo de informações; 

3. quais as diretrizes para o acervo de informações eletrônicas; 

4. como as agências devem fazer a gestão de documentos; 

5. como as agências devem disponibilizar informações ao público; 

6. como é um sistema de disseminação de informações; 

7. como as agências devem evitar o uso indevido de suas informação; 

8. como as agências devem disseminar informações eletrônicas; 

9. quais as garantias que as agências devem adotar. 
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b. Gerenciamento de sistemas e tecnologia da informação 

1. como as agências devem planejar e controlar os investimentos; 

2. como deve ser a arquitetura organizacional para área de TI; 

3. como as agências devem tratar a segurança dos sistemas de informação; 

4. como as agências devem contratar e adquirir tecnologia da informação; 

c. Papéis e responsabilidades - define as responsabilidades e papéis de todos os níveis do 

governo, com relação à gestão da informação. 

O segundo modelo, do Governo Nacional do Canadá desenvolveu um modelo de avaliação, 

denominado de Avaliação da Capacidade de Gestão da Informação: Ferramenta e Metodologia 

(GC/SCT, 1995), que é uma ferramenta para ajudar as organizações federais a avaliarem sua 

capacidade de gestão da informação segundo práticas aceitas como de excelência. Esta metodologia 

tem como objetivos: a) a avaliação as práticas de gestão da informação em cada organização; b) 

reunir informações sobre as práticas de gestão da informação; c) comparar as práticas identificadas 

com as práticas de excelência; e d) fornecer informações para a definição de ações de correções nas 

práticas atuais de gestão da informação.  

Os critérios estabelecidos no modelo canadense são: 

a. Contexto Organizacional – se refere aos critérios para avaliar a capacidade da organização de 

desenvolver, suportar e fortalecer a gestão da informação; 

b. Capacidade Organizacional – avalia a capacidade organizacional para desenvolver pessoas, 

processos e recursos tecnológicos; 

c. Gestão da Informação – avalia a capacidade da organização de gerenciar as atividades que dão 

suporte à gestão da informação; 

d. Conformidade e qualidade – avalia a capacidade da organização de responsabilizar-se pela 

integridade da informação; 

e. Ciclo de vida das informações e documentos – define a capacidade da organização de gerenciar 

todo o ciclo de vida das  informações e documentos; e 

f. Perspectiva do usuário – critérios para avaliar a capacidade da organização de atender aos 

requisitos de informações dos usuários. 

Pode-se citar algumas similaridades entre os dois modelos. Ambos incluem critérios de 

planejamento, coordenação, gestão, responsabilidades, organização e avaliação. Também ambos os 

modelos consideram as informações como um recurso estratégico para o governo e deve ser 

gerenciado como qualquer outro recurso. Para os dois modelos o público alvo são os gestores dos 

recursos de informação e tecnologia. 

Em relação ao terceiro modelo, Malin (2006) propõe um modelo de avaliação da gestão da 

informação em organizações públicas agregando aspectos dos modelos estrangeiros, acima citados, 
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bem como acrescentando outros critérios. Este modelo, “além da avaliação detalhada da gestão dos 

recursos e conteúdo da informação contém critério sobre a gestão da tecnologia da informação, dos 

recursos humanos e financeiros.” Os objetivos deste modelo são: 

- Avaliar métodos de gestão da informação governamental (GIG) em função de 
práticas exemplares dos governos dos EUA e Canadá e determinar níveis de 
capacidade em comparação a estas práticas e princípios; 
- Adequar, progressivamente, o modelo das práticas de excelência estrangeiras ao 
nosso contexto, incluindo, excluindo, confirmando e modificando as boas práticas 
de GIG; 
- Reunir todos os elementos ligados ás práticas da GIG, permitindo uma visão 
integrada deste campo e compondo um inventário das capacidades 
requeridas para sua execução; 
- Fornecer aos níveis estratégicos governamentais uma ferramenta para: 

- planejar o aperfeiçoamento da gestão da informação; 
- estabelecer prioridades e identificar pontos fracos e pontos fortes. (MALIN, 
2006). 

Os critérios desse modelo estão resumidos na tabela 1. 

Tabela 1 – Critério de Avaliação do Modelo de Malin (Fonte: MALIN, 2006) 

Assunto Critério 
A - CULTURA ORGANIZACIONAL 
Critérios relativos á cultura organizacional necessários 
para promover e sustentar o gerenciamento da 
informação. 

A.1 - Cultura informacional necessária para promover e sustentar o gerenciamento da 
informação. 
A.2 - Cultura Gerencial necessária para promover e sustentar o gerenciamento da 
informação 

B - CAPACIDADE ORGANIZACIONAL 
 
Critérios relativos à capacidade da organização em 
desenvolver processos, tecnologia e pessoas para 
gerenciar a informação. 

B.1 - Capacidade de desenvolver o planejamento integrado da gestão dos recursos de 
informação. 
B.2 - Capacidade em organizar as TI´s para apoiar o gerenciamento da informação. 
B.3 - Capacidade de desenvolver responsabilidades e coordenação no gerenciamento da 
informação. 
B.4 - Capacidade de desenvolver competências e instrumentos para gerenciar a 
informação. 

C - GESTÃO DO CONTEÚDO 
 
Critérios relativos á gestão dos ativos informacionais. 

C.1 - Gestão integrada do ciclo de vida da informação e documentos 
C.2 - Gestão do acesso e compartilhamento da informação 
C.3 - Gestão da classificação quanto ao nível de acesso a informação 
C.4 - Gestão da geração e coleta de informação 
C.5 - Gestão de padrões relacionados a organização da informação 
C.6 - Gestão da disseminação da informação 
C.7 - Gestão do descarte e preservação da informação 
C.8 - Gestão da segurança física e lógica da informação 

D - UTILIDADE E USO 
Critérios relativos á pertinência, precisão e oportunidade 
da informação para o usuário e atendimento à suas 
necessidades. 

D.1 - Gestão do atendimento as necessidades dos usuários 
D.2 - Gestão da utilidade da informação 
D.3 - Gestão da qualidade da informação 
D.4 - Gestão do valor da informação 

 

3 - METEDOLOGIA 

A metodologia que se adotou no estudo foi o método qualitativo descritivo, usando como 

Estudo de Caso a Agência Nacional de Águas (ANA). Portanto, buscou-se por meio de documentos 

oficiais, avaliar aspectos da gestão da informação na Agência. A avaliação foi feita em relação aos 

quatro aspectos listados abaixo e se deu pela comparação entre as práticas em gestão da informação 

descritas na literatura com as práticas encontradas na ANA.  

Esse estudo se limitou a avaliar os seguintes aspectos da gestão da informação: 

1. planejamento estratégico de TI; 

2. envolvimento da alta administração com a gestão de TI; 
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3. estrutura de pessoal da área de TI; 

4. segurança da informação. 

Em relação ao primeiro aspecto, planejamento estratégico de TI, foi avaliado se a ANA 

formalizou um documento de planejamento estratégico de informação e de TI, alinhado com o 

planejamento estratégico institucional, ou seja, alinhado aos objetivos institucionais da Agência. 

Não foi avaliado o processo de elaboração do plano e nem o grau de implementação das ações 

planejadas, mas sim a existência de um planejamento de longo prazo para a área de TI. 

Com relação ao envolvimento da alta administração com a gestão de TI foi analisado se a alta 

administração criou alguma instância para ajudá-la nas definições relacionadas com a  gestão da 

informação e da tecnologia da informação na Agência.  

Sobre o aspecto estrutura de pessoal da área de TI, foi analisada a forma de contratação do 

pessoal da área de TI da Agência e suas implicações na implementação do SNIRH. 

Com relação à segurança da informação foi avaliado a formalização pela ANA de uma 

política de segurança da informação, estabelecendo os processos e procedimentos aplicados sob as 

informações e os sistemas da Agência. 

Os dados usados no estudo foram aqueles presentes em dois documentos. O primeiro é o 

Questionário Perfil de Governança de Tecnologia da Informação 2010, respondido pela ANA por 

solicitação da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da 

União (TCU). Esse questionário teve o objetivo de “levantar informações para subsidiar o TCU no 

controle e aperfeiçoamento da governança de TI na Administração Pública Federal, com vistas à 

garantia de que a TI agrega valor ao negócio institucional de cada unidade jurisdicionada, com 

riscos mitigados e aceitáveis.” (TCU, 2010). 

O segundo documento é o levantamento de Autodiagnóstico 2009, elaborado pela ANA, por 

solicitação da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), como parte integrante do processo de construção da 

Estratégia Geral de TI 2009 para os órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos 

de Informação e Informática (SISP). 

4 – RESULTADOS 

4.1 - Planejamento estratégico da informação e da tecnologia da informação 

Com relação a este aspecto, os dados levantados pelo TCU diferenciam o planejamento 

estratégico de TI e o plano diretor de TI (PDTI). Para o TCU: 

[...] planejamento estratégico de TI é a parte do processo do planejamento 
estratégico institucional que enfoca como a gestão e o uso da tecnologia de 
informação podem gerar valor para a organização. Observe-se que não se trata do 
documento elaborado ao fim do processo, o qual pode ser chamado, por exemplo, 
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de plano diretor de tecnologia da informação (PDTI). O PDTI é um exemplo de 
produto resultante do processo de Planejamento Estratégico de TI. (TCU, 2010) 

O levantamento da SLTI/MPOG, levantou somente a existência do PDTI, assim definido:  

Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é o instrumento de diagnóstico, 
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que 
visa a atender às necessidades de informação de um órgão ou entidade para um 
determinado período. (MPOG, 2008b). 

Foi utilizado nesta avaliação os conceitos do TCU. O planejamento da área de TI da ANA 

efeito por meio do PDTI. A Agência não instituiu formalmente um planejamento estratégico de TI, 

pois no documento de planejamento estratégico institucional não foi estabelecida nenhuma 

estratégia para a área de TI. 

O planejamento estratégico de TI é fundamental para que a organização possa identificar e 

alocar mais precisamente os recursos da área de TI em conformidade com as prioridades e 

estratégias institucionais e com os resultados esperados. A falta de um planejamento estratégico 

leva ao enfraquecimento das ações e da área de TI, inclusive do SNIRH, o que pode levar a uma 

descontinuidade dos projetos e conseqüente insatisfação dos usuários, tanto interno quanto externo 

à ANA. Isso, em certa medida, compromete os resultados da área de TI e influencia negativamente 

no desempenho da ANA no cumprimento de sua missão institucional, já que a TI, de maneira geral, 

e o SNIRH é uma importante ferramenta para a execução de ações previstas no planejamento 

estratégico. 

Com relação ao PDTI, por meio da Portaria nº 14, de 14 de janeiro de 2008, foi constituída a 

Comissão Especial com a finalidade de realizar estudos objetivando a elaboração do PDTI para o 

período de 2008 a 2010. De acordo com a portaria, o PDTI “deverá fornecer visão completa do 

ambiente atual de tecnologia da informação na instituição e apresentar diretrizes para os próximos 

dois anos.” O PDTI foi elaborado a partir de um diagnóstico da situação atual e um levantamento de 

demandas futuras de TI em todas as unidades organizacionais da ANA, divididos em: softwares não 

comerciais, softwares comerciais, hardware, recursos humanos de TI.  

Uma avaliação do conteúdo do PDTI da ANA, em comparação com o Modelo de Referência 

de PDTI, sugerido na EGTI 2008, publicada por meio da Portaria pela SLTI/MP nº11, de 30 de 

dezembro de 2008, verifica-se que o PDTI da ANA não contém todo o conteúdo do modelo 

proposto pela SLTI. 

Embora o conteúdo proposto pelo modelo de referência de PDTI da SLTI/MPOG não seja 

obrigatório e sim uma sugestivo, oferece um parâmetro de comparação com aquilo que se espera do 

conteúdo de um PDTI. Observou-se que dos 32 itens sugeridos, 9 (28%) estão contemplados no 

PDTI da ANA, 7 (22%) não estão contemplados e 16 (50%) estão contemplados parcialmente. 

Portanto, pode-se concluir que o conteúdo do PDTI da ANA deve ser complementado de forma a 

ficar mais aderente ao modelo de referência da SLTI/MPOG. 
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Um plano estratégico de informações e de tecnologia da informação ou um PDTI adequado é 

um importante instrumento na implementação do SNIRH. Como pode-se verificar, a falta de um 

plano estratégico de informação e de TI e um PDTI que contemple todo o conteúdo necessário é um 

ponto a ser melhorado no planejamento das ações de TI, para que, a implementação do SNIRH 

alcance os objetivos esperados nos prazos planejados. 

4.2 – Envolvimento da alta administração com a gestão de TI 

Com relação a este aspecto, o estudo buscou identificar o envolvimento da alta administração 

da Agência com a gestão dos recursos de tecnologia da informação. Tanto o levantamento da 

SLTI/MPOG quanto o do TCU levantaram informações sobre a constituição e funcionamento de 

um comitê de TI no órgão. Nos dois levantamentos ANA informou que não constituiu um comitê de 

TI com a finalidade de auxiliar a alta administração na gestão de TI. Este fato pode indicar a pouca 

importância que é dada à participação das outras unidades organizacionais que desenvolvem ações 

finalísticas nas decisões estratégicas de TI. A criação de um comitê de TI que defina as prioridades 

de investimento e alocação de recursos nos diversos projetos e ações de TI é de grande importância 

para o alinhamento entre a TI e o negócio da organização. Como a ANA não possui o comitê de TI 

as decisões sobre a priorização das ações e gastos de TI são tomados pela própria área de TI.  

A não instituição de uma instância, um comitê de TI, que criaria um espaço para maior 

envolvimento da alta administração da ANA com a gestão dos recursos de tecnologia da informação 

é, sem dúvida, um ponto a ser melhorado na implementação do SNIRH, pois, como se trata de um 

sistema estratégico para a ANA, instrumento da política nacional de recursos hídricos, a criação de 

uma instância que envolva todas as áreas no negócio da Agência, que priorize as ações de TI e que 

auxilie a alta administração na tomada de decisão sobre os investimentos estratégicos em TI seria de 

grande importância para fortalecer a implementação do SNIRH. 

 4.3 – Estrutura de Pessoal de Tecnologia da Informação 

Conforme pode ser visualizado no gráfico abaixo, mais de 70% dos profissionais da área de 

TI da ANA são pessoas sem vínculo permanente com a administração pública o que pode levar a 

um sério risco de dependência para a execução de atividades importantes e críticas ao negócio da 

Agência, além de perda do conhecimento organizacional, quando essas pessoas deixam a Agência. 

Na SGI, os servidores efetivos da carreira de especialistas em geoprocessamento não trabalham 

diretamente com atividades de TI. Na outra unidade de TI da ANA, a DINFO, atualmente não conta 

com nenhum servidor efetivo em seu quadro de profissionais, sendo todos terceirizados. 
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Gráfico 1 – Percentual dos profissionais de TI na ANA 

De acordo com a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, que dispõe sobre o quadro de 

pessoal da ANA, o quadro de servidores efetivos da ANA é formado por quatro carreiras de 

servidores efetivos: especialista em recursos hídricos (239 cargos), especialista em 

geoprocessamento (27 cargos), analistas administrativos (84 cargos) e técnicos administrativos (40 

cargos). Portanto, a ANA não possui quadro de servidores efetivos específicos para a área de TI. 

Em todos os concursos realizados pela ANA, para as carreiras de especialistas, não foi exigida 

formação específica no nível da graduação. Já para a carreira de analistas administrativos, a ANA 

tem exigido formação específica no nível da graduação. No último concurso realizado pela Agência 

em 2009, a ANA ofereceu duas vagas na carreira de analista administrativo com formação em 

tecnologia da informação e comunicação. Essas duas vagas atualmente estão desocupadas, pois os 

selecionados passaram em outro concurso e deixaram a Agência. Essa grande quantidade de 

terceirizados na área de TI é muito preocupante, devido ao caráter estratégico que a TI ocupa 

atualmente dentro da organização. 

No levantamento do TCU, foi perguntado sobre os cargos comissionados voltados à gestão da 

TI. Desses cargos, 40% são ocupados por pessoas sem vínculo com a administração pública, 40% 

por servidores efetivos da instituição e 20% por servidor de outra instituição. Portanto, percentual 

considerável dos cargos de gestão da TI é ocupado por pessoas sem vínculo com a instituição, o que 

não é desejável. Em outubro de 2010 a ANA recebeu um servidor efetivo da carreira de analista de 

TI (ATI) do MPOG e está exercendo suas atividades na SGI. 

Pode ser ressaltado que, de acordo com a Instrução Normativa SLTI nº 04, de 19 de maio de 

2008, não podem ser objeto de contratação de empresas de tecnologia da informação, a gestão de 

processos de tecnologia da informação, o que inclui a gestão da segurança da informação. 

Quanto à capacitação de pessoal para a gestão de TI, também é preocupante, posto que não 

existe um plano de capacitação para os gestores de TI. 
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Essa estrutura de pessoal de TI, formados em sua grande maioria por colaboradores 

terceirizados, sem vínculo efetivo com a administração pública, traz grande preocupação para a 

implementação do SNIRH, posto que todo o conhecimento organizacional produzido durante os 

anos de desenvolvimento do sistema pode se perder quando estes colaboradores se transferirem para 

outras instituições. 

4.4 – Segurança da Informação 

O levantamento da SLTI/MPOG perguntou sobre a existência ou não de uma política de 

segurança da informação. Já o levantamento do TCU, além disso, perguntou sobre a existência de 

outros processos de gestão da segurança da informação, além de processos de gestão de serviços de 

TI, que são tratados, normalmente, dentro do tema da segurança da informação.  

Conforme foi observado no levantamento do TCU, a ANA não instituiu formalmente uma 

política de segurança da informação, não definiu processos de: classificação das informações para o 

negócio, análise de riscos aos quais as informações corporativas estão submetidas, gestão de 

incidentes de segurança da informação, bem como não designou os responsáveis por implantar e 

acompanhar a política de segurança da informação. A ausência desses processos na ANA mostra a 

necessidade de aumentar a importância da segurança da informação na Agência. Essa situação é 

muito preocupante, do ponto de vista da vulnerabilidade das informações públicas sob 

responsabilidade da ANA. A ausência de uma política de segurança da informação demonstra que a 

gestão da segurança da informação é incipiente na ANA, posto que a definição dessa política é o 

primeiro passo para reconhecer a importância desse tema para a organização. 

A elaboração da Política de Segurança da ANA, prevista para ser concluída em 2008, foi uma 

das proposições constantes no PDTI 2008-2010, mas em 2010, quando foi feito o levantamento das 

informações pelo TCU e pela SLTI/MPOG, essa proposição não havia sido realizada 

A classificação das informações constitui um dos pontos chaves da gestão da segurança da 

informação e a ausência desse processo na ANA é mais um indicativo de que, a segurança da 

informação precisa ser melhorada. Esse fato, indica que os mecanismos de controle das informações 

podem não estar adequados as necessidade do negócio, pois são as áreas do negócio é que devem 

fazer a classificação das informações. Sem esse processo, informações diferenciadas podem estar 

sendo tratadas com os mesmos níveis de criticidade, confidencialidade, integridade e 

disponibilidade, aumentando os custos associados aos controles estabelecidos.  

A ausência de um processo de análise de riscos indica que podem existir vazios no tratamento 

à segurança da informação e que os procedimentos e os controles estabelecidos podem estar 

atuando de maneira ineficiente.  

Um processo de gestão de incidentes de segurança da informação não garante que os 

incidentes não ocorram, mas que, em ocorrendo, terão um tratamento adequado com procedimentos 
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padronizados. Portando a inexistência desse processo pode indicar que a os incidentes relacionados 

à segurança da informação tem tratamentos diferenciados e não padronizados deixando a 

informação vulnerável para que os mesmos incidentes voltem a acontecer.  

Da mesma forma, a falta de designação dos responsáveis pela gestão da segurança da 

informação na ANA indica que as atribuições e responsabilidades relacionadas à segurança da 

informação não estão claramente definidas nos regulamentos internos da Agência, o que dificulta, 

inclusive, a própria implementação dos mecanismos de segurança da informação.  

O levantamento do TCU, pergunta sobre a existência de outros três processos de gestão de 

serviços de TI, que de certa forma se relaciona com a segurança da informação. São eles: gestão de 

continuidade do negócio, gestão de capacidade e gestão de mudanças. Como foi observado nos 

dados desse levantamento, estes três processos não estão presentes na Agência. Por mais que as 

organizações se preparem, desastres acontecem e um plano de continuidade do negócio é o 

instrumento pelo qual a organização mostra os procedimentos que devem ser adotados, 

imediatamente após, algum imprevisto ter acontecido, indicando a sequência de atividades para 

recuperação das informações e dos sistemas, para que o negócio continue funcionando. É fácil 

perceber que, a inexistência desse plano pode causar perda de dados e informações, interrupção de 

serviço, sistemas fora do ar, informações desatualizadas nos sistemas, usuários sem acesso, etc... 

A inexistência de um processo de gestão de capacidade indica que os sistemas e recursos de 

TI não são devidamente monitorados, de maneira para que correções possam ser feitas em tempo 

adequado, correndo-se o risco de indisponibilidade dos serviços. Da mesma forma, a falta de um 

processo de gestão de mudanças indica que a organização pode estar sujeita a falhas de segurança 

quando da ocorrência de mudanças nos ambientes de TI. 

As deficiências relacionadas à segurança da informação apontadas acima, afetam diretamente 

na implementação do SNIRH, pois como o sistema está sendo implantado no ambiente 

computacional da ANA e se o ambiente não possui um processo adequado de gestão da segurança 

da informação, os dados, informações e módulos do SNIRH estão sujeitos às vulnerabilidades 

mostradas acima.  

5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como o objetivo principal do trabalho foi fazer uma avaliação da gestão da informação na 

ANA, alguns modelos de avaliação em instituições públicas foram apresentados. Estes modelos 

possuem critérios de avaliação muito semelhantes, como: cultura organizacional, planejamento, 

coordenação, gestão e responsabilidades. Ambos os modelos consideram a informação um recurso 

estratégico e com valor para o governo e a sociedade. Todos os modelos são direcionados para os 

gestores de TI nas organizações.  
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No modelo norte-americano a ênfase é dada na definição dos papéis dos diferentes níveis na 

estrutura do governo e na articulação entre os aspectos de tecnologia, recursos humanos e 

financeiros. Pouco detalhamento é dado às questões relativas aos processos de gestão da 

informação. O modelo do Governo do Canadá se mostra mais completo, abrangendo critérios sobre 

todas as etapas do processo de organização da informação e de gestão da informação. Pode-se citar 

como ponto fraco desse modelo a alto grau de detalhamento dos critérios, pois tenta identificar não 

só quais são as práticas de gestão mas em que nível esta prática esta sendo usada. O modelo 

proposto por Malin (2006), parte do modelo canadense, considerado como o mais abrangente, no 

que se refere à organização e gestão da informação e agrega aspectos do modelo norte-americano, 

principalmente aqueles que se referem a toda a cadeia de recursos que interferem na gestão da 

informação, como tecnologias, recursos humanos e financeiros. 

Como foi observado, tanto o questionário de Perfil de Governança de TI do TCU quanto o 

Autodiagnóstico da SLTI/MPOG, levantaram diversas outras informações acerca de diversos 

aspectos da gestão da informação na ANA. A escolha feita dos quatro aspectos avaliados neste 

estudo se baseou na consideração, pelo autor, de que são aspectos fundamentais para que a gestão 

da informação na ANA e a implementação do SNIRH possam atingir níveis adequados de 

governança de TI. 

Em relação ao aspecto de planejamento estratégico de informação e de tecnologia da 

informação, concluiu-se que a ANA tem um caminho a ser percorrido no sentido de incorporar no 

planejamento estratégico institucional, as estratégias e diretrizes para que a gestão da informação se 

torne, de fato, um recurso estratégico para a ANA atingir seus objetivos institucionais. A atual 

versão do PDTI da ANA precisa ser complementada em seu conteúdo, não só para se tornar 

aderente ao modelo de referência sugerido pela EGTI 2008, mas para mostrar de maneira clara o 

direcionamento para a área de TI da Agência.  

Pela importância estratégica do SNIRH para gestão de recursos hídricos e para a ANA, 

recomenda-se a inclusão no PDTI de um tópico específico sobre o SNIRH, definindo estratégias, 

diretrizes, plano de metas, plano de gestão de pessoas, plano de investimentos, etc... para a 

implementação dos subsistemas de SNIRH.  

Para aumentar o envolvimento da alta administração da ANA com a gestão da informação e 

dos recursos de TI e envolver as áreas finalísticas da Agência na priorização das ações de TI, com 

isso aumentando o alinhamento da área de TI com o negócio da ANA, conclui-se pela importância 

de uma instância que promova as condições acima citadas. Deixar que as decisões acerca da 

priorização das ações e investimentos de TI sejam tomadas pela área de TI, corre-se o risco de um 

descolamento entre as prioridades da área de TI e da área de negócio, o que, do ponto de vista do 
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alcance dos objetivos e metas institucionais, é um desastre. Recomenda-se, portanto, até para 

cumprir as instruções normativas da SLTI/MPOG, a criação de um comitê de TI na ANA. 

Com relação à estrutura de pessoal da área de TI, a conclusão que se chega é de que precisa 

ser urgentemente modificada. Se for considerado o papel estratégico da tecnologia da informação 

nas atividades da ANA e na implementação da política nacional de recursos hídricos, é grave a 

situação em que quase 80% dos profissionais da área de TI sejam de pessoas sem vínculo com a 

administração pública. Assim como, também é preocupante o percentual dos cargos comissionados 

voltados para a gestão de TI ocupados por pessoas na mesma condição.  

Espera-se, que as recentes iniciativas da SLTI/MPOG, como publicação de instruções 

normativas e criação de carreira de analista de TI, assim como o preenchimento das vagas de 

analistas administrativos, com formação na área de análise de sistemas e administração de redes de 

computadores, abertas no último concurso da ANA, amenizem esta situação. Para avançar ainda 

mais nessa questão, recomenda-se que a ANA estabeleça, pelo menos mais seis vagas na carreira de 

analista administrativo para futuros servidores com formação na área de tecnologia da informação e 

que seja estabelecido um plano de capacitação em gestão de recursos de informação e informática 

para estes e outros servidores efetivos da ANA, que queiram exercer suas atividades na área de TI. 

Conforme pode ser observado nos dados levantados, principalmente pelo questionário do 

TCU, existem indicativos de que a ANA não formalizou nenhum dos processos de gestão da 

segurança da informação listados no questionário. Isto é um indício, de que o tratamento dado à 

segurança das informações sob responsabilidade da Agência precisa se melhorado e que a gestão da 

segurança é incipiente na Agência. Segundo o mesmo levantamento, corroborado com o 

Autodiagnóstico da SLTI/MPOG, o primeiro passo para o reconhecimento da importância da 

segurança da informação é a publicação de uma política de segurança da informação, a qual ainda 

não foi elaborada pela ANA. A partir dessa política, os outros procedimentos e atividades 

relacionados à segurança da informação deveriam ser definidos. Embora no levantamento esteja 

registrado a inexistência formal de tais processos, suspeita-se que alguns deles estejam 

minimamente implementados de maneira informal. 

Considera-se a falta da formalização dos processos de gestão da segurança da informação 

crítica para o SNIRH, pois, como este sistema está sendo implantado no ambiente computacional da 

ANA, está sujeito aos mesmos procedimentos e controles de segurança da informação 

desenvolvidos para todos os outros sistemas da Agência. Muito embora o SNRIH tenha um 

subsistema de segurança de acesso à informação, que trata basicamente de administração, 

autenticação e auditoria dos usuários do sistema, este processo não é suficiente para garantir um 

tratamento adequado relacionado à segurança das informações manipuladas e armazenadas pelo 
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sistema. De tudo isso, conclui-se que, é necessário maior atenção ao tema da gestão da segurança da 

informação na ANA. 

Com relação a este tema, a recomendação é de que seja elaborada a política de segurança da 

informação da ANA, definindo diretrizes, princípios, responsabilidades, papéis, apontem para quais 

os controles, processos de gestão da segurança que devem ser implementados na Agência. Ressalta-

se que, de acordo com a Instrução Normativa SLTI nº 04, de 19 de maio de 2008, não podem ser 

objeto de contratação de empresas de tecnologia da informação, a gestão de processos de tecnologia 

da informação, o que inclui a gestão da segurança da informação.  Portanto, para elaboração dessa 

política e gestão dos processos de segurança da informação, a ANA precisará de servidores efetivos 

lotados nas áreas de TI. 

Como avaliação geral do Estudo de Caso realizado, percebe-se que algumas das boas práticas 

descritas na literatura, atualmente não estão sendo executadas na ANA. È evidente que, para uma 

organização implantar todas as práticas descritas e recomendadas, demandaria grande volume de 

investimentos e alto grau de maturidade da organização, quanto a seus objetivos, estratégias e 

processos, assim também como é dependente do tamanho e complexidade da área de atuação da 

organização. Mas, como os aspectos aqui avaliados estão presentes em dois levantamentos de 

órgãos que tem a responsabilidade de normatizar e fiscalizar o uso da tecnologia da informação nas 

organizações públicas, pode-se concluir que tais instituições devam estar preparadas, tanto do ponto 

de vista de maturidade quanto do ponto de vista orçamentário/financeiro, para implementar as 

citadas práticas. 

Como todo Estudo de Caso, este estudo foi realizado somente em uma organização, não 

permitindo extrapolação para outras organizações públicas. Mas analisando os relatórios do TCU 

referentes ao levantamento realizado em 2008 (TCU, 2008), que analisou cerca de 255 órgãos e 

entidades da administração pública federal, a situação encontrada na ANA, em relação aos aspectos 

aqui descritos, não são muito diferentes para as outras organizações públicas. 

Uma limitação desse estudo é que, quanto aos processos e procedimentos relacionados à 

segurança da informação, foram perguntados somente quanto à formalização dos processos, ou seja, 

a publicação algum ato administrativo que formalizasse tais procedimentos. Estes procedimentos 

podem estar definidos e sendo executados pela DINFO de maneira informal, dentro da unidade. 

Entretanto, todos os autores recomendam que estes processos e procedimentos sejam devidamente 

publicados para que todos os funcionários do órgão conheçam as regras. 

De tudo isso exposto, espera-se com esse estudo, ter-se dado uma singela contribuição à gestão da 

informação na ANA, apontando caminhos na direção da melhoria da gestão de recursos hídricos no 

Brasil por meio da melhoria dos processos de gestão da informação na Agência Nacional de Águas, 

principalmente aquelas tratadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 
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