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APRESENTAÇÃO
O ano de 2018 passou rápido! Período eleitoral, Copa do Mundo, Transição de Governo e …
acabou! Para nós da Coordenação-Geral de Ssitemas
e Tecnologia da Informação do Tesouro Nacional, a
COSIS, entretanto, esse ano representa não um fim,
mas, sim, o início de um novo ciclo. E isso se explica.

postura de liderança, ajudando a impulsionar as mais
importantes transformações finalísticas da STN.
No momento de transição que se apresenta,
esse documento ganha valor pois consolida os principais resultados alcançados pela atual gestão nos últimos anos.

A área de Tecnologia do Tesouro Nacional já
efetua, há bem mais de uma década, um PlanejamenMaterializa, pois, o impacto do trabalho de exto Estratégico específico, trabalho cíclico que baliza a celência conduzido dentro de uma área que se consosua atuação em alinhamento ao que se espera dela em lida como vetor de transformação organizacional que
todas as esferas de Governo. Em 2018, um desses ci- grande valor tem agregado à instituição e à sociedade.
clos se iniciou, com duração de 4 anos.
Vale refletir sobre o que passou, olhar para
Uma novidade neste trabalho foi a adoção do frente, energizados pelo potencial em nossas mãos, e
formato “One Page Strategy”, por meio do qual, numa revisitar essa estratégia, para ajustar os rumos, realiúnica página, encontram-se todas as nossas diretrizes nhar os propósitos e engajar todos em busca do proe iniciativas, agrupadas por objetivos e ordenadas por gresso e dos resultados almejados.
nível de impacto provocado, de fora pra dentro. Todo
o conteúdo encontra-se bem conectado aos direcioInbuídos desse propósito, os líderes da COSIS
nadores estratégicos e às proposições de missão e vi- compartilham esta reflexão e convidam seus parceisão que norteiam o futuro da área.
ros e clientes a contribuirem com a revisão de nossos
rumos, para que continuemos trabalhando, com afinEm termos de forma, tivemos uma sensível co, dedicação e profissionalismo, a fim de multiplicar
melhoria na comunicação e na compreensão de nosso essa capacidade em benefício da sociedade brasileira,
papel. Quanto ao conteúdo, houve um salto na cap- grande beneficiária de tudo o que construímos, juntura e representação das necessidades primordiais de tos.
negócio. E, na atitude, assumimos, plenamente, uma
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RESULTADOS

Eficiência Operacional
Os últimos 3 anos foram marcados por um
grande avanço em termos de maturidade, o que se reflete em bons indicadores operacionais. Os indicadores de produtividade, em especial, evidenciam o avanço da COSIS em termos de eficiência operacional.
Em 2018, a COSIS praticamente igualou o número de servidores que tinha antes da realização do
último concurso, em 2014. Isso significa que manteve
ou ampliou o patamar e a qualidade de entregas em
relação a exercícios anteriores com redução em 35%
de seu quadro de servidores efetivos nesse período.

Vale ressaltar que muitos desses projetos são
estruturantes e de alta complexidade, como SIGEFI,
SID, SIADS, SICONFI e Tesouro Transparente.

“redução em 35% de seu quadro de
servidores efetivos (...)

Quantitativo de Pessoal da COSIS de 2013 a 2018

Um exemplo disso está na evolução do processo de atendimento. A COSIS passou a aferir a satisfação do usuário, chegando a 99,5% de satisfação e um
tempo médio de atendimento de 2,5 horas, nos mais
de 1000 atendimentos realizados mensalmente. Para
ilustrar essa evolução, vale registrar que esse tempo
médio foi reduzido em 75% nos últimos dois anos.

99,5% de satisfação e um tempo
médio de atendimento de 2,5 horas,
nos mais de 1000 atendimentos/mês”

No âmbito das contratações, a COSIS conduziu 5 licitações e atuou como participante ou gerenciador em outras 4 contratações somente em 2018, o
que consumiu grande esforço de todas as suas áreas,
sem prejuízo da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. A economia auferida por essas conQuanto aos projetos, destaca-se a taxa de su- tratações gerou impacto significativo no orçamento
cesso no planejamento, com a conclusão de 31 dos 34 da área, conforme apresentado na seção “Orçamento
projetos pactuados para 2018 até a virada de exercício. e Contratos”, a seguir.
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Orçamento COSIS x Projeção Inflacionária referenciada em 2014

Orçamento e Contratos
A economicidade, sem dúvidas, foi um valor
muito presente na gestão da COSIS.

“Por meio da racionalização de contratos, revisão de processos e uma
forte atenção ao componente ‘custos’,
a COSIS se diferenciou muito ao praticamente manter seu orçamento de
2015 em 2018, tempo em que a inflação acumulada ficou em 21%”
Vale registrar que o orçamento da COSIS é um
tanto quanto engessado em função do elevado custo
de sustentação do SIAFI. Esse custo representa quase 90% do orçamento da TI, que por sua vez também
representa 90% do orçamento da STN. Para ilustrar o
impacto disso, o valor por transação no SIAFI sofreu
reajuste contratual de 22% no período. Mantidas todas as outras variáveis com referência em 2015, esse
reajuste repercutiria em um aumento de 11% no orçamento global de TI. Logo, para alcançar essa esta9

bilidade, a COSIS teve que otimizar todos os seus elementos de despesa, seja no contrato com o SERPRO,
seja com outros fornecedores.
Evolução orçamentária de órgãos fazendários no período

Terceirização
Somente no que concerne a terceirização, os
novos contratos, firmados no último quadrimestre de
2018, repercutiram em uma redução em mais de 45%
no valor absoluto, muito embora resultem em um
aumento de 35% na capacidade operacional. Logo, a
COSIS ganha escalabilidade com os novos contratos
e, se mantiver o nível de demanda de 2018, poderá
alcançar uma economia ainda maior em 2019, o que
equivale a quase R$ 4,5 milhões por ano a partir de
então.

“no que concerne terceirização,
(...) redução em mais de 45%
no valor absoluto,
muito embora resultem em
um aumento de 35%
na capacidade operacional”
10

Correio e Rede Local

Qualidade do Gasto em TI

Outros serviços revisados que merecem destaque são Correio e Rede Local. Esses serviços eram
contratados do SERPRO há muitos anos e começaram
a apresentar problemas e instabilidades, chegando a
parar em alguns momentos.

Por fim, ressalta-se a importância do projeto
interno de aprimoramento da qualidade do gasto em
TI. Hoje a COSIS conta com metodologia para estimar e medir o custo de tudo o que é desenvolvido,
internamente ou por meio de fornecedores. Além disso, realiza reuniões de acompanhamento periódico e
instala comitês de acompanhamento estratégico para
garantir que essa variável seja devidamente acompanhada ao longo dos projetos.

“A COSIS assumiu a prestação
desses serviços internamente,
reduzindo em 14% o número
de incidentes no Correio,
sem interrupções no serviço;
e aumentando a qualidade,
confiabilidade e a velocidade da
rede interna em 4 vezes,
utilizando produto de
excelente qualidade a um
custo de manutenção
6 vezes menor que o anterior”
Isso só foi possível em virtude da capacidade
de seus colaboradores e do nível de maturidade dos
processos, o que deu segurança para abraçar o desafio,
sair da zona de conforto e melhorar a qualidade dos
serviços prestados ao Tesouro Nacional.
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Além do amadurecimento interno em sua estrutura de governança, a preocupação com os custos
enquanto elemento cultural já repercute em maior reflexão das áreas demandantes, que algumas vezes já
retiraram projetos em que o custo de desenvolvimento e produção seria superior ao benefício ou impacto
potencial do projeto.

“São ações dessa natureza
que ajudam a mudar a cultura
organizacional, solidificando
princípios da economicidade,
eficiência e eficácia”
Esse trabalho de referência avança agora para
o amadurecimento das estimativas de impacto dos
projetos. Como a COSIS fundamenta toda a sua atuação no valor entregue ao negócio, deve ter clareza e
assertividade ao medir e tratar essa questão. Assim,
a priorização do portfólio e os resultados da gestão
serão avaliados sob a perspectiva finalística, por meio
de informações objetivas, pautando uma atuação cada
vez mais estratégica da área de tecnologia no órgão.
24
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PARCERIA

Parceiro estratégico do negócio
Na era digital, o Tesouro Nacional não é exceção quando se pensa no nível de dependência organizacional da TI. Pode-se afirmar que pelo menos 40% dos
processos de sua cadeia de valor não funcionariam sem
a TI e quase 70% seriam no mínimo severamente afetados pela indisponibilidade da TI. Por outro lado, em
2018, quase 60% desses processos foram aprimorados
pela tecnologia, seja por projetos ou serviços entregues
pela COSIS.

Ganhando juntos

A atuação mais estratégica da SUCOP é refleA primeira grande parceria a se destacar é a xo de uma liderança transformadora, engajada e foque integrou substancialmente a Subsecretaria de As- cada em resultados. Coordenador-Geral da COSIS,
suntos Corporativos (SUCOP). O fortalecimento dos Lincoln reconhece a importância dessa união:
vínculos entre a área de tecnologia (COSIS) e a área de
desenvolvimento institucional (CODIN) gerou singu“Vinícius é um grande parceiro,
lar sinergia entre as equipes, o que se reflete em granalguém com vontade e energia
des resultados alcançados nos últimos anos.
Um bom exemplo de transformação provocada por essa parceria é a criação do Grupo Técnico de
Comunicação Estratégica e Análise de Dados do Tesouro Nacional, iniciativa premiada pelo seu caráter
inovador na Administração Pública Federal.
15
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para transformar o Tesouro
em um órgão de excelência.
Precisamos nos fortalecer
e aprender a ganhar juntos”

“A GEATI/COGEF concluiu a
conciliação de 90% da carteira
derivada do programa de securitização das dívidas agrícolas, o que
significou uma recuperação de
créditos de R$ 400 milhões”

“40% dos processos da STN
não funcionariam sem a TI
(...)
70% dos processos da STN
seriam severamente afetados
pela indisponibilidade da TI
(...)
60% desses processos foram
aprimorados pela tecnologia”
Além de entregar muito, a COSIS também
aumentou a eficácia de suas ações e sua influência na
transformação digital do Tesouro Nacional, por meio
do trabalho de análise de negócios, que acontece no
início de cada projeto. A visão transversal das áreas de
negócios, de suas necessidades e das soluções inovadores que podem atende-las viabiliza um importante
protagonismo nesse contexto. Não basta fazer muito e
certo, é preciso também fazer a coisa certa.

“isso só foi possível graças ao
esforço conjunto das equipes
da COGEF e da COSIS”
Wiler Roger de Souza, COGEF
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Junto com a CODIN, a COSIS ampliou o nível de transparência da instituição com o novo Tesouro
Transparente. Uma nova camada de apresentação conectou o público mais leigo ao trabalho realizado pela
instituição, utilizando painéis interativos e reformulando produtos como o portal de Séries Temporais. O Tesouro Transparente já contabiliza mais de 6.500 visualizações de painéis analíticos e 11.500 consultas a dados
abertos mensalmente.

Programação Financeira
Foi assim que a COSIS
ajudou a revolucionar os processos de Programação Financeira
com a implantação do SIGEFI, que simplificará toda a
sistemática de uma área muito complexa, consolidando
as informações e sistematizando e facilitando a gestão
do conhecimento de negócio.

Transparência
Muito conectada ao valor entregue pelas soluções e ao seu impacto para a sociedade, a COSIS assumiu a responsabilidade e conduziu iniciativas que
demandavam grande coordenação entre diversas áreas de negócio. Foi assim que nasceu o Painel da Dívida Consolidada, antiga demanda que só foi atendida
quase 18 anos depois da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
17

“Tesouro Transparente
já contabiliza mais de
6.500 visualizações
de painéis analíticos e
11.500 consultas
a dados abertos
mensalmente”

Além disso, a iniciativa não só reduzirá consideravelmente o tempo de resposta da área, como também promoverá uma transformação na sistemática dos
fluxos na Conta Única, gerando informações tempestivas, em tempo real, e reduzindo o custo financeiro dos
fluxos na Conta Única. Segundo o Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida:

“Isso vai enterrar as pedaladas fiscais
ao acabar com a possibilidade
de o governo ‘manobrar’ com a
contabilidade, emitindo a ordem nos
últimos dias do ano para empurrar a
despesa para o próximo exercício”

“Os sistemas
desenvolvidos
para a COFIN
inicialmente deverão revolucionar a gestão de
caixa da União,
dando maior
celeridade no
conhecimento
das finanças
públicas e maior
transparência
do comportamento do gasto
público nos órgãos setoriais”
Fabiano Maia Pereira, COFIN
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Promovendo a integração organizacional
A área de Estados e Municípios a COSIS conseguiu materializar uma das principais demandas da
Estratégia de Governança Digital e dos Planos Estratégicos do Tesouro, qual seja, a integração entre processos, dados e serviços das áreas de negócio. Caracterizada por um conjunto de sistemas estruturantes por
unidade organizacional, a área repensou seus processos
e sistemas de modo a consolidar esforços em uma direção única, alinhando procedimentos e compartilhando
dados e serviços em um só canal, o SICONFI, criado
por outra subsecretaria, a de Contabilidade.
Com isso, serviços associados a SAHEM, SIMEM, SADIPEM, CAPAG, PVL, CDP, PAF e CAUC
podem ser integrados em um canal único, a representar o Tesouro Nacional na relação com os entes subnacionais, o que significa um grande marco de sinergia e
rompimento de silos na estrutura organizacional.
Da mesma forma, ao perceber a enorme conexão entre necessidades e soluções de diferentes áreas da
Dívida e de Estados e Municípios, a COSIS orquestrou
um trabalho de fortalecimento do SID, que passa a absorver funcionalidades e soluções que antes estavam
dispersas no RRF, CDP, Haveres, Obrigações, GERIR
e SIORFI, integrando as subsecretarias de Gestão Fiscal, da Dívida Pública e de Relações Financeiras Intergovernamentais.
Essa nova realidade promoverá uma significativa racionalização de processos e custos, inclusive os de
desenvolvimento e produção, disseminando boas práticas, integrando áreas de negócio e causando um grande
impacto na estrutura organizacional do Tesouro.
19
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Lago de dados

O grande desafio desse trabalho é consolidar
uma visão institucional das informações, o que por si
Muito conectada ao valor entregue pelas solu- já traz um enorme ganho. Mas além disso, há de se
ções e aAlém dos inúmeros projetos em parceria com registrar que a COSIS tem contribuído com o aumenas áreas de negócios, a COSIS conduziu importantes to da capacidade analítica do Tesouro, uma de suas
iniciativas internas a fim de viabilizar essa tão sonha- metas estratégicas, quando disponibiliza ferramenda integração. Foi assim que nasceu o Tesouro Data, tas de análise de dados às áreas de negócio e o acesso
centralizado a essas informações. As áreas de negócio
o lago de dados do Tesouro Nacional.
passam a depender menos de planilhas eletrônicas e
estruturar processos de trabalho mais robustos, confi“O Tesouro Data já conta com 10
áveis e integrados.

fontes de informação, incluindo
SICONFI, RAIS, CAGED e Tesouro
Gerencial, que juntos totalizam quase 1TB de dados, o equivalente a mil
cópias da Enciclopédia Britannica”
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INOVAÇÃO

Inovação

e promovendo um grande impacto nesse processo de
negócio em toda a Administração Pública Federal. Tal
Mais uma vez, na era digital, a tecnologia as- feito foi reconhecido na 3ª Edição do Prêmio Magis
sume protagonismo na mudança de muitas organi- (2018), em que o projeto ganhou o primeiro lugar na
zações. A COSIS, no entanto, tem promovido essa categoria Processo.
mudança não apenas por meio de tecnologias inovadoras por si, mas também influenciando evoluções no Reuse.Gov
âmbito de processos e produtos. Esse é o caminho da
transformação digital e a COSIS tem atuado junto às
Em tempos de crise fiscal e redução de gastos,
áreas de negócio repensando a organização em busca mais uma iniciativa inovadora que contou com a atude eficiência e eficácia.
ação fundamental da COSIS foi a recente implantação
do Reuse.Gov. O projeto nasceu dentro do contexto
de evolução do SIADS, resultando numa solução moAssinatura Eletrônica de OBs
derna e digital que simplifica o reaproveitamento por
Esse projeto é um grande exemplo do impacto outros órgãos e entidades de bens e materiais que esteda parceria da COSIS com as áreas de negócio no re- jam sem uso no âmbito da Administração Pública. O
desenho das soluções, o que acontece no processo de Reuse.Gov facilita a comunicação entre quem oferta e
análise de negócios. Ao invés de sair implementando quem precisa, fomenta a economia circular, otimizanassinatura com certificado digital no SIAFI, para eli- do a gestão do recurso público de modo consciente e
minar o papel das autorizações de Ordens Bancárias, sustentável.
a COSIS aprofundou-se no tema, entrou no campo
normativo, promoveu consultas à PGFN a fim de cer“A COSIS ajudou a transformar o
tificar-se de que a solução para o problema apontado
SIADS, que deixou de ser um sistema
pela área não era prescindia de tamanha mudança tecespecífico do MF para se tornar uma
nológica.
Com isso, uma solução muito mais simples
entrou em cena, sendo consideravelmente mais barata
23

solução estruturante para toda a
Administração Pública Federal”

24

Além disso, numa forte parceria entre Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, foram
construídas as bases normativas para tornar o SIADS
uma solução estruturante para todo o Governo Federal,
deixando de ser um sistema contratado isoladamente
por cada interessado e passando a ser gerido pela Central de Compras e adotado obrigatoriamente por todos
os órgãos dentro de um cronograma de implantação ao
longo de 2019 e 2020.

Meios de Pagamento
Ao longo de 2018, a COSIS empreendeu esforços na fase preparatória do projeto mais transformador do atual portfólio do Tesouro Nacional. Mais uma
vez, tem influenciado sobremaneira o desenho da solução, primeiro ao ampliar a visão inicial que buscava
apenas máquinas de pagamento de cartão em algumas
UGs; em seguida, conectando o projeto à Estratégia de
Governança Digital do Governo Federal, o que não só
promove o alinhamento estratégico em todas as esferas
de governo, como também a importância e potencial
impacto desta iniciativa.

“O projeto agora se volta a promover uma revolução nos meios de
pagamento do Governo, entrando
definitivamente na era digital”

O maior beneficiado será o cidadão, que não
mais dependerá de uma única instituição financeira
ou canal para pagar uma GRU. O desenho de solução
contempla um gateway de pagamentos que permitirá
a integração com inúmeros serviços públicos da Plataforma de Cidadania Digital, desburocratizando a atuação do Estado em benefício de todos.
Vale destacar que as ações em andamento são
coordenadas pela COSIS, que busca, inclusive com
apoio de consultorias externas, construir o melhor modelo possível para promover essa grande transformação na Administração Pública Federal, com segurança
e confiabilidade.

Data & Analytics
Outra importante tendência tecnológica contou
com importante protagonismo da COSIS para se tornar
realidade no Tesouro Nacional. A instalação do Grupo
Técnico de Comunicação Estratégica Institucional e de
Análise Avançada de Dados, o GT-CEAD, materializou
a criação de um núcleo de ciência de dados na instituição, responsável por fazer proveito da montanha
de informação de que dispomos e publicar estudos e
análises em uma linguagem mais próxima do cidadão, transformando a forma como a instituição se comunica com a sociedade. Esse trabalho desemboca no
Tesouro Transparente, enriquecendo a contribuição da
instituição para o tema no Brasil.
Vale destacar que a promoção de cursos e a disponibilização de ferramentas, dados e recursos fizeram
com que, atualmente, mais de 55% das coordenações
do Tesouro Nacional já utilizem ferramentas de análise
de dados em seus processos de trabalho.

13
25

26

Aplicativo do Tesouro Direto

tencial para o Tesouro.

Algo que já se materializou, por outro lado, foi
A inovação tecnológica aproximou o cidadão
brasileiro do Tesouro Nacional por meio do lança- a adoção de ferramentas de nuvem corporativa.
mento do aplicativo Tesouro Direto nas plataformas
de dispositivos móveis Android e iOS.
“Mais de 90% dos colaboradores

“O app Tesouro Direto permite que
os usuários façam suas simulações
e concluam seu investimento na
área de transações, tudo sem
precisar mudar de plataforma”

já tem acesso ao Tesouro Nacional
na nuvem, carregando quase
210 mil arquivos acessíveis em
ambiente seguro, de qualquer lugar”

Vale destacar que as ferramentas de colaboração e chat em grupo já contam com mais de 230 usuA navegação em uma única plataforma ocorre ários ativos, aprimorando canais e formas de comuporque o novo app conta também com o Simulador nicação interna. Esse novo ambiente agregará valor
do TD, ferramenta que foi lançada em setembro de à modernização do Tesouro Nacional, permitindo o
2017 e que até então estava disponível apenas no web- trabalho a qualquer hora, de qualquer lugar.
site do programa.
Por fim, ao pensarmos em
Com visual descontraído e linguagem moder- tecnologias como Robotic Process
na, o app também inova na abordagem, disponibili- Automation (RPA) e Inteligência
zando ferramentas como “Sonhos”, que permite ao Artificial, em momento de grande
investidor traçar metas e acompanhar o progresso de pressão sobre as contas públicas,
seus investimentos, vendo o quanto já atingiu das me- percebe-se um enorme potencial
desse trabalho não só dentro do Tetas pela evolução de sua carteira de títulos.
souro Nacional, como também em
toda a Administração Pública FedeNovas tecnologias
ral. Estudos da Mckinsey apontam
No que concerne a adoção de novas tecno- que “Automação e Inteligência Artificial estão prontas
logias, a COSIS desenvolve atividades prospectivas para remodelar a função de finanças. Saber o que autoe elabora provas de conceito, validando a utilidade e matizar e gerenciar essa disrupção podem levar a uma
o potencial de tecnologias emergentes para as áreas nova era de produtividade e desempenho.” Eles dede negócio. Um bom exemplo é o trabalho feito com monstram que “42% das atividades de finanças podem
Blockchain, que já contabiliza seminários, palestras, ser completamente automatizadas e outros 19% em sua
workshops e estimula transformações de grande po- grande maioria”.
27
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PESSOAS
E PROCESSOS

Reorganização funcional

Foco no Valor Agregado

Outro aspecto importante foi a reorganização
funcional da área, que se redesenhou com foco no valor entregue ao negócio. Foi assim que surgiram, por
exemplo, um núcleo de atendimento exclusivo para o
SIAFI (NUAFI) e um núcleo de desenvolvimento de
soluções informacionais (NUSIN). Este veio a instalar
internamente uma capacidade de que o Tesouro Nacional carecia há muito tempo.

O Plano Estratégico de TI, elaborado pela COSIS em 2018, evidenciou não só o alinhamento estratégico em todos os níveis de governo, desde a Estratégia de Governança Digital até o Plano Estratégico
da STN, como também o foco no atendimento das
necessidades do negócio.

Nesse contexto, uma nova Cadeia de Valor da
COSIS foi criada e subsidia, desde então, vários trabalhos dentro da área, como o levantamento dos riscos
internos, o planejamento estratégico de TI e a formalização dos processos, mantendo coerência e consistência nas ações internas.
Por trás das pessoas está o grande motor das
mudanças que consolidaram tantas conquistas. A paixão em servir com competência e zêlo ao Estado foi
combustível singelo para que a liderança da COSIS
materializasse uma nova visão de prestação de serviços da área.

da COSIS consolidou um grupo de servidores com
potencial que passou a ser desenvolvido por meio do
denominado Plano de Desenvolvimento Individual –
PDI.

Nesse trabalho, as lideranças do presente e
do futuro são buriladas e acompanhadas individualComo não basta paixão, algumas algumas ini- mente pela Coordenação. Isso garante um plano de
ciativas da gestão interna, sob a perspectiva de pesso- sucessão e o desenvolvimento do capital humano resas e processos, foram muito importantes para a cons- ponsável pelas grandes transformações que a COSIS
trução dos resultados auferidos nessa gestão. Dentre realizou e provocou no âmbito de sua atuação.
elas, destacam-se:
Além disso, vale destacar a participação maciça dos servidores da COSIS nos Cursos Essenciais
Desenvolvimento de Lideranças
para Gestores, parte do programa promovido pela
O primeiro ponto relevante foi o trabalho de- área institucional. Isso ilustra o engajamento da lidesenvolvido na gestão de pessoas. O banco de talentos rança da COSIS na busca pela excelência.
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No âmbito da gestão de projetos foram criados
comitês estratégicos para as principais iniciativas, garantindo o devido alinhamento e o acompanhamento
das principais ações priorizadas pelas subsecretarias.
Esses comitês envolvem gestores de todas as áreas envolvidas e ajudaram a melhorar a comunicação entre
as partes interessadas, resolvendo tempestivamente
potenciais problemas que comprometeriam prazo,
custo ou escopo dos projetos.
Além disso, a COSIS também organizou reuniões periódicas com todos os líderes de projeto para
avaliar riscos, acompanhar e disseminar as melhores
práticas dentro do grupo. Essas reuniões desenvolvem
as competências da equipe e a visão sistêmica, promoveram maior integração entre os projetos e áreas
impactadas e viabilizaram o efetivo acompanhamento
das principais ações em andamento.

Assim, a COSIS se posiciona como vetor de
transformação, deixando de ser um mero fornecedor
de serviços para atuar de forma mais estratégica, impulsionando as áreas no alcance de seus principais resultados. Isso é tão relevante para a nova cultura instalada que o sucesso da COSIS passa a ser medido pelos
indicadores de sucesso do negócio.
Esse nível de maturidade almejado é verdadeiro diferencial na Administração Pública, mas se alinha não só ao novo posicionamento da TI nas organizações como aos padrões internacionais e melhores
práticas que passaram a ser exigidos recentemente.
Questionários de avaliação de maturidade aplicados
pelo TCU e pela OCDE evidenciam a necessidade
de se desenvolver essa competência e ancoragem das
ações da TI na perspectiva finalística do órgão.

RECONHECIMENTO

2º Prêmio MAGIS de Excelência Profissional
Categoria Processo
1º Lugar – Bruno Simões, Gladsa Castro, Leandro
Souto e Renato Pucci, “SICONFI”

3º Prêmio MAGIS de Excelência Profissional
Categoria Processo
1º lugar: Ana Carolina Viana Peixoto, Monica Pacheco e Gustavo Fernandes Borracini, com o projeto “Assinatura eletrônica de Ordens Bancárias”
2º lugar: Tânia Gomes Ramos, Abdsandryk Cunha de
Souza, Pablo Siqueira Cavalcanti, Filomeno Figueiredo da Cruz e Fábio Augusto de Vasconcelos Coelho,
com o projeto “Aprimoramento do Gasto de TI”
Categoria Produto
1º lugar: Éder Sousa Vogado, Giuliano Passos Cardoso, Eric Gonçalves, Bibian Rosane Borges, Celso
Thomas Costa Ferreira, Edélcio de Oliveira, Fábio de
Sousa Santos Soares, Ramon Sousa Santos, Roberto
Dornelas de Melo, Haroldo Moscheta Gonçalves e
Hugo César de Paula Rezende, com o projeto “Portal
de Custos – Governo Federal”
3º lugar: Iara Faria Gohn, Eric Lisboa Codo Dias, Sérgio Gesteira Costa e Vanessa Piauilino Gomes Santos,
com o projeto “Simulador do Tesouro Direto (TD)”
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Prêmio Desempenho Funcional MF - 2017
Categoria Desempenho Funcional
Bruno Holanda Tavares Charamba Dutra
Igor Augusto de Faria Costa
Marciana Moura Fé Leal

Destaque ao índice de capacidade em gestão
de TI (iGestTI) no Levantamento Integrado de
Governança Organizacional Pública - ciclo 2018

Prêmio Desempenho Funcional MF - 2018
Ministério da Fazenda - 2018
Categoria Desempenho Funcional
Daniel Francisco dos Santos e Silva
Paulo Maurício Freire de Oliveira
Categoria Ideias Inovadoras
Alisson Lindoso, Fernando Barbalho, Haroldo Moscheta, Jordão Mota, Lincoln Moreira, Líscio Camargo,
Otavio Ladeira, Sérgio Gadelha, Tiago Maranhão e
Vinícius Neiva, com o projeto “Implantação do Grupo Técnico de Comunicação Estratégica e Análise
de Dados do Tesouro Nacional”.
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PRÓXIMOS PASSOS

O mundo vivencia a 4ª Revolução Industrial,
momento salutar de nossa história, em que a tecnologia muda substancialmente a vida das pessoas, as relações de trabalho e de consumo. O ritmo das mudanças é crescente e a transformação digital é inevitável.

às suas necessidades, novas e antigas. Cidadãos clamam por mais informação e transparência por parte
do Governo... para tudo, em tempo real e em todo lugar. É preciso se reinventar, ainda mais em um contexto de severas restrições orçamentárias e crise fiscal.

Na próxima década, todas as organizações e
os negócios serão baseados em tecnologia, exigindo
que as empresas repensem os modelos atuais de infraestrutura e formas de trabalho. Estudo encomendado
pela Dell Technologies para o IFTF (Institute for the
Future) prevê que, graças ao avanço tecnológico, até
2030, aproximadamente 85% das profissões serão novas, ou seja, ainda nem foram inventadas.

Por isso, não basta fazer certo, com eficiência,
deve-se buscar fazer a coisa certa, com eficácia e economicidade, a fim de que as soluções mais adequadas
se conectem em uma realidade futura bem pensada,
corroborando com as principais demandas da sociedade: um governo enxuto, assertivo e eficiente.

Segundo o Forrester Research, em 5 anos,
trabalhadores do conhecimento não precisarão mais
extrair informações de conteúdo não estruturado
(e-mails, documentos, imagens, etc.). O mercado global de automação cresce exponencialmente, saindo de
U$ 100 mi em 2015 para U$ 1 bi em 2018, podendo
chegar a U$ 10 bi em 2019.
O relatório do IFTF ainda prevê que as tecnologias emergentes – suportadas por enormes avanços
em software, big data e capacidade de processamento
– mudarão a forma como as pessoas vivem. Mais do
que isso, a sociedade deve entrar em uma nova fase de
relacionamento com as máquinas. “E esse estudo demonstra que as pessoas e as empresas que não se prepararem desde agora para esse novo mundo, dificilmente
terão espaço no mercado”, afirma Luis Gonçalves, presidente da Dell EMC Commercial no Brasil.
Nesse contexto, a sociedade ainda demanda
por melhoria nos serviços públicos, em atendimento
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Para isso, o Tesouro Nacional deve encarar de
frente essa transformação digital, focando-se em abertura e transparência, no redesenho de seus processos
de negócio, ancorado em uma cultura orientada a dados e em uma liderança digital. O Governo Digital só
se viabiliza com processos maduros e integrados, que
façam uso adequado das tecnologias e oportunidades
disponíveis, e lideranças aptas a conduzir essa transformação com foco no cidadão.

Esperamos, juntos, com
competência e profissionalismo,
impulsionar o Tesouro Nacional
a essa nova realidade, para que a
COSIS seja efetivamente “reconhecida como parceira pela contribuição estratégica e pelo grande
valor agregado ao negócio, por
meio de soluções informacionais
inovadoras, integradoras e transformadoras”.

O maior desafio reside na mudança cultural.
Precisamos buscar obsessivamente o que é o novo
valor do negócio, aprender a inovar, entregar rápido,
falhar rapidamente, interagir e continuar aprendendo,
para que a mudança não se limite ao processo e seja
efetivamente internalizada pela cultura.
Por isso a COSIS se reinventou, se reestruturou e vem amadurecendo ano a ano, sempre com foco
no valor entregue por seus produtos e serviços, buscando assumir o importante papel de promotor dessa
nova maneira de pensar e agir, conectada à realidade
que o futuro nos reserva.
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