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  EDITORIAL

Apesar do aperto orçamentário, que se agravou em 2015  

e se tornou ainda mais restritivo este ano, as empresas públicas 

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) continuam 

investindo na renovação tecnológica e na inovação, mesmo que  

em ritmo mais lento. Com maior musculatura, as empresas federais, 

como Serpro e Dataprev, estão na vanguarda da adoção de novas 

tecnologias, pouco ficando a dever às grandes corporações privadas. 

Já as empresas médias e pequenas guardam um descompasso em 

relação ao mercado privado. Mas, hoje, todas elas estão implantando 

ou planejam adotar o uso da nuvem – na modalidade de nuvem 

híbrida, em sua maioria.

Com perfis e fôlego financeiro muito diversos, o elemento 

comum a todas as empresas públicas de TICs é o foco na oferta  

de serviços online ao cidadão. Há convicção, entre os gestores 

públicos, de que a maior demanda dos cidadãos é por serviços 

públicos de qualidade e em tempo real. Por isso, boa parte delas já 

conta com portais de serviços e está trabalhando para colocar  

o acesso nos celulares dos cidadãos.

Esse é um breve resumo do rico panorama que o leitor vai 

encontrar nesta primeira edição do Anuário TICs, Governo&Cidadania, 

que traz também o perfil de 16 empresas públicas estaduais e de 

cinco que atendem a capitais do país.

Boa leitura.
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  CAPA

GOVERNOS, CIDADANIA E ESPAÇO URBANO. 
TUDO JUNTO E MISTURADO
O que há de comum entre as empresas públicas de TICs é o objetivo 
de ofertar, cada vez mais, serviços digitais ao cidadão, 
com moiblidade.

  TECNOLOGIA

O MOVIMENTO DAS EMPRESAS PÚBLICAS DE TICs 
RUMO À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Elas já aderiram (ou estão em processo de adesão) às tecnologias 
transformadoras: nuvem, mobilidade, mídias sociais e Big Data.

8

18
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26 ALAGOAS | ITEC

28 AMAPÁ | PRODAP

30 AMAZONAS | PRODAM

32 BAHIA | PRODEB

34 CEARÁ | ETICE

36 ESPÍRITO SANTO | PRODEST

38 MATO GROSSO | MTI

40 MINAS GERAIS | PRODEMGE





PERFIS DAS TICs DE CAPITAIS

60 BELÉM | CINBESA

62 CURITIBA | ICI

64 RECIFE | EMPREL

66 SALVADOR | COGEL

68 SÃO PAULO | PRODAM

70 TERESINA | PRODATER

42 PARANÁ | CELEPAR

44 PERNAMBUCO | ATI

46 RIO GRANDE DO NORTE | COTIC

48 RIO GRANDE DO SUL | PRODERGS

50 RIO DE JANEIRO | PRODERJ

52 SANTA CATARINA | CIASC

54 SÃO PAULO | PRODESP

56 SERGIPE | EMGETIS

PERFIS DAS TICs ESTADUAIS
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GOVERNOS, CIDADÃOS E ESPAÇO URBANO.

TUDO JUNTO 
E MISTURADO
Para o Gartner, as tendências 
 que influenciam o governo envolvem 
            um ambiente de trabalho digital,
 relação com o cidadão em múltiplos 
  canais, abertura de dados, identificação
eletrônica do cidadão, controle de acesso,    
   interoperabilidade escalável, 
plataformas digitais, IoT (Internet das Coisas); 
 TI em escala web e nuvem híbrida 

 Wanise Ferreira
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GOVERNOS, CIDADÃOS E ESPAÇO URBANO.

Com uma ou outra variação, o diagnóstico é con-
senso entre os administradores da TI na área pública: a 
tão alardeada transformação digital terá força suficiente 
para se tornar uma regra essencial para o ecossistema 
da área tecnológica e os governos não terão muito como 
escapar desse universo.  Sabem que isso significa se 
aprofundar em uma estratégia digital em várias frentes. 
O cidadão quer mais informações — ou os serviços na 
palma das mãos — as estruturas administrativas pedem 
mais agilidade e transparência e as cidades estão cada 
vez mais conectadas via sensores e outros dispositivos.  
E todas essas atividades estarão interconectadas, inter-
dependentes e inter-relacionadas. 

A questão é tão séria que, se alguém imagina que o 
protagonismo desse cenário passa a ser das empresas 
públicas de TI, se engana. Mais do que nunca é neces-

sário o engajamento daqueles que estão à frente dos 
governos municipais, estaduais e federal para que se 
possa avançar.

“É um caminho longo a ser trilhado, mas converge 
para um ponto digital”, observa Célio Bozola, presidente 
da Prodesp. Com realidades e recursos bem distintos, as 
empresas públicas de TI começam a trilhar gradualmente 
essa rota em compassos diferentes. “É inexorável, todas 
as estratégias precisam estar voltadas para um governo 
digital que possa estar mais perto do cidadão”, completa 
Luiz Antônio da Costa Silva, do Centro de Informática e 
Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc). 

O exemplo mais citado pelos administradores das 
empresas públicas de TI como um programa de futuro, 
quase como um nirvana, é Dubai, nos Emirados Ára-
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públicos, introduzidas plataformas de Big Data e até 
o sistema interativo Watson para a utilização de inteli-
gência artificial na gestão pública. O portal Dubai Now 
se encarrega de oferecer mais de 2 mil serviços prove-
nientes de 22 órgãos públicos e cujo acesso pode ser 
customizado pelo usuário já baseado no seu perfil e 
interesse, filtrados por ferramentas de Big Data.  Sis-
temas de pagamento de taxas e outros serviços tanto 
para pessoa física quanto jurídica também estão dis-
poníveis online. 

Dubai não é a única cidade que se dedica a dar 
mais inteligência à sua governança, tanto que foi bus-
car exemplos em outros locais, como Nova York e Sin-
gapura, mas se tornou um dos símbolos nessa área, 
talvez por ter uma proposta mais disruptiva do que as 
demais. E, de alguma forma, se apropriou dos concei-
tos das melhores práticas para esse setor. 

Para o Gartner, as tendências que influenciam o go-
verno envolvem um ambiente de trabalho digital, relação 
com o cidadão em múltiplos canais, abertura de dados 
– a consultoria prevê que até 2018 mais de 30% dos 
projetos digitais tratarão quaisquer dados como abertos –, 
identificação eletrônica do cidadão, controle de acesso, 
interoperabilidade escalável, plataformas digitais, IoT (In-
ternet das Coisas), TI em escala web e nuvem híbrida. 

Levando em conta essas tendências, as empresas 
públicas de TI brasileiras em sua maioria têm proces-
sos em andamento em um ou mais desses itens. Lan-
çar serviços digitais é o que mais se aproxima de uma 
unanimidade entre essas companhias. Principalmente 
quando se trata do esforço de levar as informações 
para os dispositivos móveis. “A tecnologia tem de ser 
responsável pela entrega de serviços públicos; e muito 

bes. Apesar de distante da realidade brasileira, tanto 
econômica, política quanto culturamente, vale a pena 
ver o esforço feito para a construção do governo digital 
naquela cidade, inclusive seus entraves. Para começar, 
o governo é uma parte dos seis pilares estabelecidos 
pelo projeto Dubai Strategic Plan 2021, que também 
prevê uma cidade feliz, criativa e que permita às pes-
soas se desenvolverem,  uma sociedade inclusiva, uma 
cidade inteligente e sustentável, um hub para a econo-
mia global e transformar Dubai em um local preferido 
para viver, trabalhar e visitar. 

Todos esses conceitos acabam absorvidos pela vi-
sibilidade dada ao investimento previsto de US$ 300 
milhões para criar uma cidade digital do futuro. Com 
mais da metade da energia vindo de painéis solares, 
reutilização de água e incentivo ao uso de transporte 
público e carros elétricos, além, claro, de edifícios inte-
ligentes que concorrerão ao posto de cartões postais, 
como é característica da cidade.

Especificamente na parte governamental, o Dubai 
Strategic Plan 2021 considerou necessária uma abor-
dagem holística e que preparasse a infraestrutura tec-
nológica para um governo conectado; assegurasse a 
integração de tecnologia entre os órgãos públicos; e 
desenvolvesse a inovação em serviços de governo para 
necessidades individuais e empresariais.  Nessa parte, 
entrou em uma questão tão importante quanto difícil, 
que é a de estabelecer sistemas de gestão do conheci-
mento e ter a certeza de que esse conceito será enten-
dido e absorvido pelos órgãos.  

Entre as iniciativas práticas adotadas, foi implan-
tado, por exemplo, o CloudOne, que oferece infra-
estrutura compartilhada inteligente para os órgãos 
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se fala do conceito que ganha escala atualmente — o 
do governo na palma das mãos”, observa Márcio Lira, 
da Prodam, do Amazonas. Mas ele mesmo reconhece 
que há alguns desafios que precisam ser ultrapassados 
antes desse cenário se consolidar totalmente.

O governo federal também aderiu a esse movi-
mento ao publicar a Estratégia de Governança Digital, 
em março, que dá à Secretaria de Tecnologia da Infor-
mação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão a tarefa de identificar quais serviços podem ser 
migrados para o ambiente digital e oferecidos no Portal 
de Serviços Governamentais. 

“A grande coisa que os governos têm de acertar, e 
logo no início, é que o digital não é apenas sobre digi-
tal. É parte integrante de todas as discussões que você 
tem sobre as principais questões políticas. Assim como 
as grandes corporações, você não pode simplesmente 
colocar o digital em uma parte das atividades e deixar 
isso para um departamento. Você tem que integrá-lo 
com os objetivos principais do governo para realmen-
te conduzí-lo”, alertou Bjarne Corydon, sócio sênior da 
McKinsey em recente webinar.

Serviços digitais

“É preciso primeiro arrumar a casa para garantir que 
o serviço oferecido tenha qualidade e, a partir daí, enga-
jar o cidadão para que ele também possa colaborar no 
processo, como uma espécie de sensor das cidades”, ob-
serva Lucas Pinz, diretor de tecnologia da PromonLogica-
lis. Segundo o executivo, há alguma reticência no lança-
mento de um grande volume de serviços digitais porque 
as pessoas, hoje, estão cada vez mais críticas e exigentes 
nessa área. E não é para menos, — o benchmarking ge-
rado pela iniciativa privada é alto nesse aspecto. 

Mas não há muito como escapar. “Hoje a transforma-
ção é vital e a tendência é de que a camada de serviços 
leve ao máximo que for possível para o caminho digital”, 
observa Jackson Carvalho Leite, presidente da Celepar 
(Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná).

 Bozola, da Prodesp, concorda com a pressão do cida-
dão tanto para ter acesso digital a uma série de atividades 
de governo como com a exigência, cada vez maior, de 
qualidade nesse aspecto. “É só ver o que está aconte-
cendo no mundo, a oferta dos melhores serviços online, 
como no caso dos bancos, onde se faz quase tudo pelos 
dispositivos móveis. Os governos estão respondendo com 
certo atraso, mas começam a se movimentar”, afirma.

Em maior 
       ou menor grau, 
todas as empresas      
 públicas de TI 
lançaram serviços      
 digitais e continuam 
     a investir 
nessa direção.
   
O objetivo, 
   já atingido pelas 
empresas de maior     
  porte, é oferecer 
   os serviços 
      de e-gov em 
qualquer 
  dispositivo móvel.
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é bem
melhor.

oi.com.br

Acreditamos no poder da interação.
Sabemos que as trocas geram mudanças 
positivas que nos motivam, levam mais 
longe e fazem bem. É por isso que a gente
se dedica tanto a ampliar as possibilidades
de conexão entre as pessoas. Porque coisas
incríveis acontecem quando a gente interage.
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sil subiu quatro colocações no ranking mundial de dados 
abertos, ocupando a primeira colocação na América do 
Sul e 17a no total dos países estudados. Isso não signifi-
ca, entretanto, que todo o material disponível seja utilizá-
vel em larga escala, uma vez que envolve, em sua maior 
parte, o download em massa de dados brutos. Ainda é 
necessário um esforço para oferta de APIs mais estru-
turadas ou informações já mapeadas automaticamente.

Se os dados abertos serão no futuro um importante 
instrumento para ampliar a oferta de mais serviços co-
nectados com a demanda da sociedade, é importante 
lembrar que o número de sensores, tanto de posse dos 
próprios governos quanto da iniciativa privada, está se 
multiplicando nas cidades, rodovias, aeroportos, locais 
públicos e outros pontos gerando um grande volume de 
informações que, de alguma forma, se conectam. E que 
trazem para as companhias públicas de TI o desafio de 
se adiantarem para fazer frente à IoT (Internet das Coi-
sas) e transformar essa tendência em mais uma fonte de 
políticas públicas. 

“IoT já está acontecendo e as empresas públicas te-
rão dificuldades para absorver esse volume de dados. 
Mas terão de garantir a padronização dessas informa-
ções na área pública e fazer o sincronismo, para que elas 
estejam centralizadas”, ressalta Pinz, da PromonLogicalis. 
Não por acaso, várias companhias começam a montar 
equipes para tratar IoT de uma forma mais organizada e 
estudar os benefícios que essa plataforma poderá trazer 
para o setor público. Mas ainda são iniciativas embrio-
nárias, com alguns trials sendo realizados isoladamente. 
Mas devem crescer significativamente.

Da mesma forma, a demanda por mais “inteligên-
cia” na análise dos dados tem levado as empresas a 

Mas além do esforço próprio para enriquecer a bi-
blioteca de apps, em serviços essenciais e mais procu-
rados, as empresas começaram a descobrir como fazer 
do limão, uma limonada. Ou seja, da obrigação legal de 
abertura dos dados elas começaram a transformar esse 
material em APIs para que desenvolvedores criem solu-
ções que afetem positivamente a vida nas cidades. “Os 
serviços inteligentes exigem interação e o passaporte 
para isso são os dados abertos. É preciso entender que 
a inovação não está dentro de quatros paredes de cen-
tros de softwares das empresas”, comenta Márcio Belli-
somi, presidente da Prodam (Empresa de Tecnologia e 
Comunicação do Município de São Paulo), que recen-
temente inaugurou uma vitrine de APIs.

Especialistas que estudam esse mercado mundial-
mente atribuem à política de dados abertos pontos 
de impacto na mudança com que cidadãos, cidades e 
governos se relacionam. Um deles diz respeito ao fato 
de aumentar a transparência e, dessa forma, auxiliar no 
combate à corrupção. Há a questão de melhoria dos ser-
viços públicos de forma inovadora e o fato de propor-
cionar aos cidadãos novas formas de avaliar problemas, 
permitindo envolvimento, intervenções e colaboração.

O Rio de Janeiro é considerado como a cidade que 
mais tem se aproveitado dessa onda que promove da-
dos abertos e colaboração. A Prefeitura lançou em 2014 
o Data Rio, com mais de 15 mil datasets divididos em 
grupos, com conjunto de dados sobre o 1746, a central 
de atendimento ao cidadão, administração pública, de-
senvolvimento social, educação, entretenimento, espor-
tes, impostos e taxas, meio ambiente, receita e despesas, 
saúde, transporte e mobilidade, turismo e urbanismo.  

De acordo com o Open Data Barometer 2015, o Bra-
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tratégico mesmo que não seja atraente para governan-
tes por não dar visibilidade para seus eleitores”, diz Pinz. 
Com ou sem visibilidade, várias empresas estão arrega-
çando as mangas para avançar nessa área, um trabalho 
árduo que envolve um grande volume de informações 
de departamentos e secretarias que ainda são manuais,  
ou não estão processados adequadamente na estrutura 
de banco de dados inteligentes dos governos. 

Outro desafio enfrentado pelos responsáveis por 
essas companhias são as investidas para levar as in-
formações públicas para nuvem. Apesar de o processo 
hoje ser mais fácil e estar mais assimilado, com licita-
ções em andamento, como a Prodam/SP e em breve 
a Prodesp, não há ainda um consenso de que essas 
empresas exercerão o papel de provedores de nuvem 
de seus governos. 

Na área federal, onde a questão da computação evo-
luiu muito no Serpro nos últimos anos, principalmente 
em seus serviços prestados ao Ministério da Fazenda, a 
recomendação dada pelo Ministério do Planejamento 
para os órgãos públicos foi a utilização do modelo de 
‘Nuvem Híbrida’. “Se o serviço exigir algum tipo de res-
guardo, as aquisições devem ser realizadas com entida-
des da administração pública federal ou serem realizadas 
diretamente pelo órgão”, estabeleceu o Manual de Boas 
Práticas para Serviços em Nuvem. Divulgado em maio, 
ainda sob a gestão da presidente eleita Dilma Rousseff, 
também determinou que, seja qual for o caso, os dados 
e informações devem ficar divulgados no Brasil.

Ou seja, muitas indefinições ainda existem em dife-
rentes esferas. Muitas discussões e polêmicas podem 
surgir no horizonte. Mas a pressão por mais serviços, 
gestão eficiente e transparente, e cidades mais inteli-
gentes, não parece que vai arrefecer. 

ampliar o uso de sistemas analíticos e Big Data. Esses 
recursos começam a ser usados para o atendimento ao 
cidadão, ou mesmo para análise de comportamentos 
em algumas áreas, como tributária ou saúde, mas têm 
uma grande demanda interna como uma ferramenta 
auxiliar importante de gestão. 

Ou, somando todos os instrumentos, a pressão au-
menta para a transformação digital. “Assim como a ini-
ciativa privada tem de repensar seus processos diante 
de todas as tecnologias disponíveis, algumas impac-
tantes e disruptivas, o mesmo acontece na área públi-
ca”, diz Antonio Ramos Gomes, presidente da Procergs 
(Companhia de Processamento de Dados do Estado do 
Rio Grande do Sul). Para Marconi Eugênio, diretor de 
desenvolvimento de sistemas da Prodemge, ainda há 
muito a avançar pois atualmente a maior parte desses 
processos envolve a TI tradicional. “A opção talvez seja 
a prática da TI bimodal”, analisa. 

O conceito de TI bimodal é novo, não está total-
mente estabelecido e ainda gera muitas dúvidas sobre 
sua implantação. Conviveriam nas empresas perfis di-
ferentes, mas não isolados um do outro, um voltado 
para trabalhar sistemas inovadores e outro comandan-
do o operacional com as rotinas e sistemas tradicio-
nais. “CIOs não podem transformar a antiga TI em uma 
startup digital, mas podem transformá-la em uma TI 
bimodal”, observou Peter Sondergaard, vice-presidente 
sênior do Gartner e chefe global de pesquisa em sua 
visita ao Brasil para discutir essa questão. 

Mas enquanto discutem os caminhos que levarão à 
transformação digital as empresas públicas de TI ainda 
têm muito dever de casa para tornar a gestão mais efi-
ciente. Entre eles, a necessária digitalização dos serviços 
de governo. “É preciso que isso seja encarado como es-
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A multiplicação 
dos desafios federais

Se para as empresas de TI estaduais e municipais 
os desafios são grandes, para as que se dedicam a pro-
jetos do governo federal eles se multiplicam. Os volumes 
de informações trafegados e analisados são maiores, a 
pressão por melhoria de processos se estende a várias 
atividades, o número de cidadãos, que exige um aten-
dimento eletrônico de qualidade e disponível em novos 
dispositivos e redes, cresce substancialmente. 

Somam-se a esse cenário as instabilidades políticas 
dos últimos meses e o afastamento da presidenta eleita 
Dilma Rousseff, em maio, seguida da posse do presiden-
te interino Michel Temer. Na largada, uma das empresas 
públicas de TI já foi atingida. Temer extinguiu o Ministério 
da Previdência Social; e a Dataprev, até então subordina-
da a essa pasta, foi transferida para o Ministério da Fazen-
da, assim como o Conselho de Recursos da Previdência 
Social e o Conselho Nacional da Previdência Social.  Já o 
INSS, principal cliente da empresa, foi deslocado para o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 

Até o final de junho, apenas o comando do Serpro 
havia sido trocado pela equipe interina de governo, mas 
havia expectativas de outras mudanças. Depois de nove 
anos, Marcos Mazoni deixou a presidência da empresa 
sendo substituído por Glória Guimarães, que já tinha per-
tencido aos quadros da companhia de maio de 2015 a 
março deste ano. 

Na avaliação de Glória, “o Serpro é uma referência de 
TI para a sociedade brasileira”. Ela garante que pretende 
dar continuidade às boas práticas da companhia. Uma 
de suas apostas é de que o E-Social se tornará uma re-
ferência importante de solução tecnológica com alcance 
social sem precedentes. Ele foi concebido como o pri-
meiro módulo de um projeto bem mais amplo que se 
propõe a abrigar a chamada “relação capital/trabalho”. 

Em janeiro, quando o E-Social se tornou obrigatório, 
foram processados 2 milhões de guias. Segundo Mazo-
ni, na época presidente da empresa, isso representava 
apenas 1/20 do volume de dados previsto para quando 
todo o projeto for implementado. O programa foi desen-
volvido para um segmento da população que estava fora 
dos sistemas de governos eletrônicos. 

Um dos projetos em andamento no Serpro é o E-Em-
presas, um banco de dados com todas as informações 
das empresas, desde a abertura até o fechamento. Foi 
feito um piloto no Distrito Federal, em 2015, que mos-
trou resultados positivos. A abertura de uma empresa, 
por exemplo, pode ser feita eletronicamente em duas 
horas. Mas, para sua implantação, esse projeto vai exi-
gir muito da integração entre estados e municípios, um 
processo que nem sempre é muito fácil e exige tempo.

A declaração eletrônica do Imposto de Renda, um 
dos programas de maior alcance e que conquistou a 
confiança da população, evolui a cada exercício fiscal, 
incorporando novas tecnologias e aperfeiçoamentos do 
sistema. Para a empresa, é um exemplo de um projeto 
totalmente focado no usuário que utiliza praticamente 
todas as tecnologias disponíveis. Desde 2015, por exem-
plo, tem a versão para o celular assim como a função 
rascunho em nuvem. Este ano, o Serpro recebeu em sua 
rede mais de 27,9 milhões de declarações das quais 43 
mil utilizaram o certificado digital e 102.383 foram entre-
gues via dispositivos móveis.

A nova presidente da empresa quer ampliar os servi-
ços da companhia, inclusive com ofertas para a iniciati-
va privada. Sua proposta envolve, por exemplo, serviços 
baseados em Big Data que trarão análises em cima do 
alto volume de informações públicas que trafegam pelas 
redes do órgão e fazem parte de seus processos. Para 

Orçamentos apertados e mudança na governança. 
Mesmo assim, as empresas públicas de TI investem na inovação

 Wanise Ferreira
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isso, reestruturou a área de clientes, a fim de ganhar mais 
competitividade tanto na oferta de produtos para o go-
verno quanto para terceiros. 

O aumento no prazo de pagamentos dos serviços 
contratados pelo governo também afetou a Dataprev, 
mas não teve reflexos em seus resultados em função de 
adoção de medidas que buscaram eficiência na gestão. 
Em 2015, ela obteve lucro de R$ 210 milhões, 22,75% 
a mais que no exercício anterior. Mas essas medidas, 
porém, tiveram um reflexo no investimento, que foi de 
R$ 65, 6 milhões, 61% inferior ao de 2014. 

Nos últimos dez anos a empresa realizou o maior 
investimento de sua história em atualização tecnológica 
dividido em três grandes projetos de transformação: mo-
dernização dos datacenters, renovação da infraestrutura 
de hardware e software e revisão dos processos produ-
tivos. Somente nos datacenters foram aplicados R$ 200 
milhões, com um novo datacenter entregue a cada ano 
— Brasília em 2012, São Paulo em 2013 e Rio de Janeiro, 
em 2014. 

Para Rodrigo Assumpção, presidente da companhia, 
o grande papel de uma empresa pública de TI é apostar 
na construção de uma infraestrutura nacional de dados. 
Está sob sua responsabilidade a tarefa de consolidar e 
tornar essas informações conhecidas e acessíveis. “É pre-
ciso organizar essa base e prepará-la para novos elemen-
tos, como IoT (Internet das Coisas), estruturando todo o 
processo para as novas etapas”, afirmou.

Segundo o executivo, está sendo feito um esforço im-
portante pela Dataprev para colocar os sistemas analíticos 
no centro do negócio da empresa. Na sua avaliação, não 
há como uma empresa pública de TI se limitar ao proces-
samento de informações e não colaborar com a análise 
desses dados para que eles possam ser uma ferramenta 
importante no estabelecimento de políticas públicas. No 
ano passado, foram lançados os serviços analíticos depois 
de um piloto de Big Data e mineração de dados. 

Também em 2015, Serpro e Dataprev estiveram en-
volvidos em uma discussão sobre uma possível fusão 
das duas companhias junto com a Telebras para formar 
uma megaempresa pública de TI. Essa possibilidade foi 
afastada ainda no governo Dilma e apesar de o assun-
to voltar à tona frequentemente os executivos das duas 
companhias garantem que, por enquanto, nada lhes foi 
dito nesse sentido. “As empresas estão aprofundando 
laços com vistas a uma cooperação mais estruturada a 
partir de contratos convergentes”, ressaltou Assumpção. 

Interoperabilidade

Desafios também não faltam na mesa dos gestores 
do Datasus. Um deles diz respeito ao programa Intero-
perabilidade SOA (Service-Oriented Architecture) que 
envolve o conjunto mínimo de premissas, políticas e es-
pecificações técnicas que vão disciplinar a troca de infor-
mações entre os sistemas de saúde federal, municipais, 
distritais e estaduais, ou seja, no SUS.

Segundo o diretor Sérgio Cotia, o projeto já conta 
com mais de 17 sistemas desenvolvidos pelo Ministério 
da Saúde que estão integrados diretamente à base do 
Cartão Nacional de Saúde (CNS). “O objetivo é promo-
ver a utilização de uma arquitetura da informação em 
saúde para permitir o compartilhamento de dados, além 
da cooperação de todos os profissionais, estabelecimen-
tos de saúde e demais envolvidos na atenção à saúde 
prestada ao usuário do SUS, em um meio seguro e com 
respeito ao direito à privacidade”, disse.

A empresa também finalizou a rotina de integração 
das bases de dados do Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
e da Receita Federal, iniciada em novembro do ano pas-
sado. A proposta desse projeto foi a de promover uma 
identificação segura do cidadão, com informações mais 
precisas e confiáveis. Com essa integração, os recém-
nascidos terão o número do Cartão SUS logo após o 
nascimento já que vários cartórios emitem o CPF em 
conjunto com o registro da certidão de nascimento.
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OS ALICERCES
da transformação 

 Roberta Prescott

Mesmo com certo atraso em relação à iniciativa privada, as empresas públicas de TI já 
aderiram (as maiores), ou estão em processo de adesão, às tecnologias transformadoras 
do novo momento digital: nuvem, mobilidade, mídias sociais e Big Data.

Em vez da madrugada na fila, o uso de computa-
dor com acesso à internet resolveu um problema histó-
rico do Amazonas, conta Márcio Lira, diretor-presidente 
da Prodam, a empresa pública de TICs do estado. Neste 
ano, uma meta do executivo foi cumprida: realização de 
cerca de 60% das matrículas escolares de forma online 
— um salto na comparação com os 7% de 2015. “Pela 
primeira vez não tivemos reportes de reclamação de filas 
nas escolas. Era extremamente humilhante toda aquela 
fila”, relata Lira, bastante entusiasmado. 

Ainda que comparado ao desenvolvimento tecnoló-
gico de grandes empresas a oferta via web possa parecer 
pequena, ela personifica o que as empresas públicas de 
tecnologia, responsáveis por entregar infraestrutura de TI, 
sistemas e aplicações a diversos órgãos dos governos, 
têm perseguido: entregar serviços de forma cada vez 
mais simples tanto à população quanto aos órgãos como 
secretarias de estado, ministérios, polícias, entre outros. 

Outro exemplo vem de Pernambuco, onde a Agên-
cia Estadual de Tecnologia da Informação do governo de 
Pernambuco (ATI) decidiu colocar online uma série de 
serviços. “Mesmo o cidadão mais necessitado tem facili-
dade de usar atendimento eletrônico. Antes, existia uma 
fila grande para o cadastramento para o Minha Casa Mi-
nha Vida (MCMV), porque era presencial. Vendo aquilo, 
propusemos o desenvolvimento de aplicativo. Foi feito 
rapidamente e com uma semana implantamos o serviço 
online. A fila acabou no dia seguinte”, conta o presidente 
da ATI, Romero Guimarães. Ele acrescenta que em três 
dias o serviço online atendeu 4,5 vezes o que o presen-
cial fazia em uma semana.  

Quatro tendências tecnológicas vêm impulsionando 

mudanças nas empresas públicas de tecnologia. Mobili-
dade, computação em nuvem, mídias sociais e Big Data 
já deixaram de ser exercício de futurologia para fazer 
parte do plano de negócio dos líderes de TI. Em maior 
ou menor escala, as estatais de TICs estão incorporando 
estes conceitos para abraçar de vez a transformação di-
gital — ainda que, em muitos casos, em ritmo mais lento 
em relação à iniciativa privada.

“O governo internamente não está acompanhando, 
nos seus processos administrativos e de trabalho, o que 
a sociedade está fazendo. Poucos usam as redes sociais 
como ferramenta de trabalho, com exceção das áreas 
de comunicação. Em mobilidade, vemos os funcionários 
públicos usando seus próprios equipamentos; em aná-
lise, o que mais está acontecendo é BI. Se se comparar 
com iniciativa privada, existe um enorme gap [com re-
lação à adoção das quatro macrotendências]”, aponta o 
presidente da ATI, Romero Guimarães. 

Célio Bozola, diretor-presidente da Prodesp, reco-
nhece que a empresa ainda engatinha no que tange à 
adoção de ferramentas sociais. No entanto, atender à 
demanda dos cidadãos por mobilidade levou a Prodesp 
a desenvolver uma loja de aplicativos do governo que 
agrega 31 sistemas. “O cidadão precisa baixar apenas 
uma vez o SP Serviços, pois lá encontra todos os apps 
do governo e escolhe quais quer baixar”, relata Bozola. 
Cerca de 3,5 milhões de downloads do aplicativo foram 
feitos até maio de 2016 e a Prodesp contabiliza 1 bilhão 
de transações por mês usando o sistema móvel.  

A transformação digital impulsionada pelas quatro 
tendências também tem levado algumas empresas a 
repensar seus modelos internos. O Centro de Informá-
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tica e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc) 
foi concebido há 40 anos com orientação de prover au-
tomação ao estado. Passadas quatro décadas, o Ciasc 
direciona essa automação para se preparar para atender 
à Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês). 

O presidente, Luiz Antônio da Costa Silva, conta que 
recentemente foram criadas cinco unidades de negócios 
com objetivo de focar fim a fim a atividade da estatal, o 
que incluiu implantação de um grande backbone no es-
tado de Santa Catarina, datacenter, desenvolvimento de 
software, inteligência do governo e vertical de produtos 
e serviços. O estabelecimento da rede de telecomuni-
cações integra a parte mais estrutural da infraestrutura 
para tecnologia da informação, responsável por suportar 
todas as aplicações acessadas por meio da internet.  

“A coleta e a análise de dados farão muito sentido 
para tomada de decisão, para mobilidade urbana, para 
sistemas de saúde, de segurança. Tudo é uma grande 
base para no futuro da IoT”, explica da Costa Silva. Uma 
das aplicações para Internet das Coisas que começa a ser 
desenhada visa a auxiliar o estado na época das chuvas. 
Sensores poderiam identificar deslizamento de morros e 
enchentes. Os dados seriam capturados pela Defesa Ci-
vil para fazer previsão. O caso que está sendo estudado 
(benchmarking) é o da cidade de Buenos Aires.  

Em Pernambuco, a ATI criou um grupo de desburocra-
tização para trabalhar em todas as instâncias de proces-
sos e documentos do governo e apontar soluções. Como 
exemplo, este grupo está avaliando a criação de uma 
rede social interna do governo para concentrar trabalhos 
dos funcionários públicos. Com isto, espera-se reduzir o 
número de reuniões presenciais, documentar o trabalho 

e compartilhar os documentos na rede. Além disto, seria 
colocado o perfil das áreas, de cada funcionário público 
e para cada projeto do governo. “É uma forma de levar o 
social para dentro do trabalho; e acompanhar os projetos 
e as demandas”, diz Romero Guimarães.  

Interface única

Para construir soluções alinhadas com o futuro, a 
estratégia de algumas estatais para abraçar a transfor-
mação digital tem sido no sentido de buscar oportu-
nidades de inovar no provimento de serviços, de fazer 
mais com menos e de produzir dados e informações 
governamentais para melhorar e impulsionar a qualida-
de dos serviços destinados ao cidadão. A Companhia de 
Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) 
endereçou em seu planejamento estratégico projetos 
tanto para ofertar aos cidadãos novos produtos e servi-
ços como para consumir tecnologias aderentes a estas 
tendências. Entre eles, o projeto de e-Gov visa a tornar 
disponíveis serviços eletrônicos para gestores públicos e 
para o cidadão, como uma interface única de acesso a 
todos os serviços de seu interesse.

“Essa transformação digital tem chegado ao usuário 
por meio de produtos e serviços que atendem às suas 
necessidades de forma fácil e segura em qualquer hora 
e local. Canais como as redes sociais e os aplicativos em 
dispositivos móveis são disponibilizados caracterizando 
o governo eletrônico ou governo digital e eliminando a 
necessidade de deslocamento físico do cliente, como os 
aplicativos do Detran, Procon e o Caça-Mosquito, que 
permite ao cidadão auxiliar diretamente no combate ao 
mosquito da dengue”, explica  Makoto Koshima, diretor 
de desenvolvimento e integração de soluções da Prodeb.        
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der computacional era ofertado na forma tradicional de 
terceirização. A partir deste ano, a Prodesp incluirá em 
sua gama de ofertas a computação em nuvem. “O pro-
jeto de nuvem é especialmente voltado para as secre-
tarias que têm volume menor de processamento não 
justificando investirem em datacenter próprio”, explica 
Bozola.   

Em Santa Catarina, 90% dos dados do governo estão 
armazenados no datacenter do Ciasc, que trabalha com 
o conceito de nuvem híbrida. O presidente da estatal, 
Luiz Antônio da Costa Silva, relata que a nuvem pública 
é usada para parte de mensageria e colaboração — fo-
ram contratados os serviços do Google e todos os dados 
do estado que requerem privacidade ficam na nuvem 
privada do centro. 

 Também para o setor público, as grandes questões 
da nuvem são custo e segurança. “Existem organismos 
nacionais que pregam que haja uma nuvem do gover-
no para evitar vazamento de informação. O que colocar 
ou não na nuvem tem sido a transformação tecnológica 
mais discutida nas empresas públicas de TI”, salienta o 
presidente da ATI, Romero Guimarães. 

Guimarães diz que a ATI tem iniciativas nas áreas de 
redes sociais, mobilidade, análise de dados (Big Data e 
BI) e nuvem. “A computação em nuvem é a infraestrutura 
principal para isto tudo; ela que possibilita as outras três.” 
De acordo com ele, a estatal está fazendo um estudo, em 
parceria com a agência de comércio e desenvolvimento 
dos Estados Unidos (USTDA), sobre qual é a melhor for-
ma de usar o potencial computacional disponível hoje.

No Amazonas, a Prodam migrou parte de seus servi-
ços para nuvem nos dois últimos anos, quando também 

Qualquer mudança na prestação de serviços, seja 
para os clientes diretos das empresas públicas, seja para 
a população, passa pela necessidade de adequação da 
infraestrutura de TI. O caminho aponta para a computa-
ção em nuvem e a oferta de serviços sob demanda, mas 
a trajetória para criar este tipo de ambiente é longa. Há 
alguns anos, diversas dessas estatais começaram o mo-
vimento de virtualização de servidores e a guinada para 
a computação em nuvem.

Em linha geral, a maior parte das estatais estruturou 
um modelo de nuvem privada, no qual os dados, por 
serem sensíveis e necessitarem de ambiente seguro, fi-
cam armazenados nos seus datacenters. A nuvem públi-
ca, gerenciada por uma empresa externa que também 
armazena os dados, aparece como opção apenas para 
poucas estatais e para uso não crítico, ou seja, sem trafe-
gar informações sigilosas. 

A Prodesp, vinculada à Secretaria de Governo do Es-
tado de São Paulo, está se posicionando como a nuvem 
privada do estado. De acordo com Célio Bozola, dire-
tor-presidente, os investimentos já foram feitos e a fase 
agora é de fazer pilotos para testar a tecnologia. Há cerca 
de seis anos, a companhia investe em virtualização de 
servidores e, no ano passado, foram feitos investimentos 
complementares, com aporte de cerca de R$ 10 milhões, 
para estruturar a nuvem, incluindo a compra de suíte de 
tecnologia da VMware. Por ano, a Prodesp investe entre 
R$ 80 milhões a R$ 100 milhões em tecnologia.

“A gente quer que nossos clientes, as secretarias, 
se preocupem não com infraestrutura de tecnologia, 
mas com aplicações para atendimento aos cidadãos. 
O poder computacional e a infraestrutura de telecom 
resolvemos com o projeto de nuvem.” Até agora, o po-
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adquiriu licença do pacote Office 365 e do Skype for bu-
siness, ambos da Microsoft. “Os órgãos estão dispersos 
geograficamente e com as ferramentas de colaboração 
nós otimizamos o tempo de todo mundo”, conta Már-
cio Lira, diretor-presidente, que investiu cerca de R$ 21 
milhões em seu mais novo datacenter. A empresa usa 
mainframe da IBM, tem 450 servidores virtuais (VMwa-
re) em sua plataforma baixa e sua arquitetura está base-
ada em web services. 

Já a Dataprev possui, atualmente, uma nuvem para 
consumo interno, fornecendo ambientes para desen-
volvimento de sistemas e serviços de infraestrutura para 
equipes. De acordo com o superintendente de ope-
rações, Helton Moreira, são, no total, até o momento, 
cerca de mil máquinas virtuais criadas neste ambiente, 
baseadas em 55 templates disponíveis no catálogo. A 
capacidade instalada pode operar cerca de 5 mil máqui-
nas virtuais sem necessidade de expansão. “Toda nossa 
estrutura está baseada em tecnologia VMware, porém, 
constantemente pesquisamos novas tecnologias. Em 
2016, o objetivo é disponibilizar ambientes de homolo-
gação e produção em nuvem”, adianta.

No provimento da infraestrutura necessária para os 
governos levarem a cabo a transformação digital, a mo-
dalidade como serviço também desponta. O Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados (Serpro) tem apostado 
nesta modalidade. Há cerca de três anos, conforme re-
lata o coordenador de tecnologia do Serpro, José Maria 
Leocádio, a estatal passou a atuar como um centro de 
informação de governo e a oferecer dados como serviço e 
web services. “Montamos um barramento de dados e um 
gerenciador de APIs para dar acesso aos web services.” 

 Uma das bases para este projeto foi a adoção da 

arquitetura orientada a serviços (SOA, na sigla em in-
glês). “Criar esta arquitetura nos permitiu desenvolver os 
aplicativos móveis mais rapidamente”, diz Leocádio. O 
especialista ressalta que a arquitetura orientada a servi-
ço é a base para o Serpro atender às futuras demandas 
e mudanças tecnológicas. “Ela faz com que tudo fique 
desacoplado. Ou seja, se o iPhone ou o Android ficarem 
obsoletos, conseguimos nos adaptar sem problemas.”

Com três centrais de dados, o Serpro montou sua nu-
vem privada e descarta usar a infraestrutura de terceiros. 
Os datacenters estão localizados em Brasília, São Paulo 
e Rio de Janeiro e também funcionam para prover con-
tingência e redundância para os serviços contratados.  

Análise faz diferença  

No mundo digital, gera-se uma enorme quantidade 
de dados a cada instante. Saber analisá-los corretamente 
e conseguir interpretar as informações originadas signi-
fica, entre diversos outros exemplos, conseguir prever 
enchentes, mapear comportamentos criminosos, adian-
tar-se a surtos de doenças e identificar tendências que 
ajudarão no planejamento dos municípios e estados. É 
a chamada análise do Big Data, nome que se deu para 
o imenso e complexo volume de dados estruturados e 
não-estruturados. 

Para José Maria Leocádio, do Serpro, “quando o ta-
manho dos dados faz parte do problema de negócio 
existe um problema de Big Data”. Pensando nisto, o Ser-
pro adquiriu um data appliance que, junto com ferra-
mentas de data warehouse e data discovery, permite 
ao seu cliente tratar os dados. “Iniciamos na modalida-
de como serviço oferecendo um self-service BI.” Atual-
mente, o data appliance está sendo usado pelo Tesouro 
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Nacional para trabalhar as informações do Sistema Inte-
grado de Administração Financeira (Siaf), que é o maior 
sistema do Serpro hoje. 

Para ampliar sua capacidade de processamento de 
grandes volumes de dados, a Dataprev adquiriu, nos úl-
timos anos, diversas ferramentas de análise de dados. 
Com isto, a Dataprev quer cruzar dados de diferentes 
origens, realizar qualificação e validação de informações, 
com o objetivo de gerar inovação e adicionar valor ao 
negócio do cliente. “O uso das novas ferramentas com 
esta capacidade de processamento e funções de análi-
ses, somado ao capital intelectual de equipes que vêm 
sendo capacitadas em analytics, permite à Dataprev pro-
duzir e comercializar serviços de inteligência de negócio”, 
diz o superintendente de desenvolvimento de software 
da Dataprev, Diogo Pizaneschi. 

Cientistas de dados

Entre os projetos na área de análise, a Dataprev levou 
a cabo, entre 2014 e 2015, o projeto piloto chamado 
de Big Data Perícias. Desenvolvido em convênio com a 
UFMG, ele teve como objetivo analisar o comportamen-
to do processo de agendamento das perícias médicas 
do INSS e dimensionar o esforço para a montagem de 
um projeto amplo de Big Data. Outro projeto propôs um 
estudo inicial para explorar a qualificação da base de 
dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RPG), 
fornecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), usando como apoio as extrações de 
bases de dados do SUB (Sistema Único de Benefícios), 
do CNIS e da Receita Federal. 

Em Santa Catarina, o Ciasc mantém uma unidade 
de negócio voltada para inteligência de governo. Nela 
trabalham os cientistas de dados responsáveis pelas 
análises de Big Data. “Temos duas áreas. Uma para go-
vernantes, ou seja, para que a decisão do governante 
possa ser dirigida baseada em dados, em informação. 
E a outra do governo para cidadão, que direciona, por 
exemplo, a criação de aplicativos”, conta o presidente 

Luiz Antônio da Costa Silva.   

No entanto, a análise do Big Data ainda é algo novo 
para muitas empresas, mesmo entre grandes corporações. 
Um passo antes está o uso de ferramentas de inteligên-
cia de negócio (BI, na sigla em inglês) para analisar dados 
estruturados e provenientes de diversos sistemas internos.  

É o caso da ATI, de Pernambuco, que fez aquisições 
de ferramentas de BI e capacitou o pessoal dos órgãos 
para usá-las para trabalhar com análise de dados. Mas 
não é análise de Big Data. O software da QlikView foi 
implantado e hoje a Secretaria de Planejamento faz o 
acompanhando das ações e dos indicadores de projetos 
por meio da ferramenta de BI. “São identificados diversos 
padrões de comportamento dos contribuintes, e a deci-
são de distribuição de orçamento e de recursos para pro-
jetos é tomada em cima do BI”, diz Romero Guimarães.  

No Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública 
toma decisões baseadas nas análises que o sistema de 
BI (da Oracle) faz em cima dos dados imputados no 
sistema de gestão desenvolvido pela Prodam para as 
delegacias. “Temos geoprocessamento integrado que 
começa quando a atendente do 190 recebe a ocorrên-
cia”, conta o diretor-presidente, Márcio Lira. Batizado de 
Sisp, o sistema de gestão começou a ser desenvolvido 
em 2012 e está implantado em toda segurança pública 
do estado, como polícias militar e civil e bombeiros.  

Há na Prodam um projeto de Big Data em andamen-
to chamado de banco de dados de referência. Ainda em 
fase embrionária e aguardando aprovações de investi-
mentos, o projeto tem por objetivo apontar um novo 
modelo macroeconômico para o estado, cuja economia 
atual depende do polo industrial de Manaus, com base 
no cruzamento de dados contidos em diversas bases, 
como a da educação, saúde, segurança. “Hoje, o gover-
no tem dezenas de bases de dados. O projeto vai fazer 
análise de vínculo para identificar e correlacionar ações. 
Por exemplo: queda de violência em decorrência do au-
mento de piscicultura.”  
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Segurança: 
quando o alvo é o governo 

Cuidar da segurança digital nunca foi tarefa sim-
ples. Mas com o aumento de serviços prestados aos 
cidadãos de forma online e móvel, e com a mudança 
interna da TI das empresas públicas de tecnologia, as 
ameaças crescem. Cercar-se com antivírus, firewalls ou 
sistema de detecção de intrusão (IDS, sigla para Intru-
sion Detection System) é apenas o básico. 

As estratégias vão desde firmar parcerias com os 
prestadores de comunicações para mitigação de ataques 
como o de negação de serviço, até contratar empresas 
para fazer ataques. Usar os chamados hackers do bem 
para testar a segurança da empresa foi uma das opções 
da pernambucana ATI. A estatal contratou uma empre-
sa com este perfil de profissional com a missão de fazer 
tentativas de invasão aos sistemas do governo. “Toda 
vez que identificam alguma porta aberta ou vulnera-
bilidade, eles nos notificam para arrumarmos”, conta o 
presidente da ATI, Romero Guimarães. Ademais, antes 
de comprar qualquer software, a ATI roda um scanner 
que verifica se as aplicações que serão usadas têm 
aberturas para invasões.  

Já a Prodam, além da parceria com a provedora 
de telecomunicações (Embratel), avalia firmar parce-
ria com universidade para fazer o monitoramento das 
redes sociais como Twitter e Facebook para identificar 
grupos de hackers planejando ações contra seus por-
tais, redes e serviços.   

Ao levar para internet um número maior de serviços, 
as estatais acabam se expondo a maiores riscos. O Ser-
pro trata a segurança da informação em camadas. “O 
desafio em ir para modalidade de serviço em nuvem 
necessariamente passa por colocar mais itens de TI na 
internet; e isto significa sair da camada da intranet em-
presa e ir pra internet. Precisa de mais tecnologia para 
poder criar outras camadas para que este ambiente 
seja tão seguro quanto a intranet”, explica o coordena-
dor de tecnologia do Serpro, José Maria Leocádio. Para 

se precaver das ameaças e ataques de negação de ser-
viço, o Serpro tem trabalhado junto às operadoras que 
prestam infraestrutura de rede no Brasil.

“As ameaças crescem tanto em volume como em 
sofisticação, mas felizmente temos feito investimentos 
corretos, e o máximo que tem acontecido é ataque 
massivo para deixar algum site mais lento ou indispo-
nível por minutos, mas sempre conseguimos detectar 
com rápida velocidade”, conta Célio Bozola, diretor-pre-
sidente da Prodesp, que possui um departamento de-
dicado à segurança com cerca de 15 pessoas. 

As estatais fornecedoras de tecnologia lidam dia-
riamente com informações de natureza sensível e si-
gilosa de interesse do Estado. Neste sentido, a Prodeb, 
da Bahia, possui uma política de segurança integrada 
e normas de segurança que seguem diretrizes interna-
cionais pertencentes à família ISO 27000, além de mo-
delos internacionais de gestão, como ITIL, e também 
de acordo com diretrizes e Normas de Segurança do 
Governo Federal. 

“A gestão da segurança da informação, além da po-
lítica e das normas, é composta de uma série de solu-
ções de monitoramento para segurança do ambiente 
de infraestrutura tecnológica, capazes de assegurar a 
integridade, disponibilidade e confidencialidade dos 
ativos cibernéticos”, explica Makoto Koshima, diretor de 
desenvolvimento e integração de soluções  da Prodeb.
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  ALAGOAS | ITEC

A ORDEM É AMPLIAR
e melhorar a conexão

 Patrícia Cornils

Com isso, o estado espera reduzir os custos de conectividade, quase toda contratada 
de terceiros ao custo de R$ 2 milhões/ano. Outra meta, que dependia da liberação 
de recursos, é fazer uma atualização do datacenter, implantado em 2008.

Os principais projetos do Instituto de Tecnologia 
em Informática e Informação do Estado de Alagoas (Itec) 
para 2016 são a ampliação da rede de fibras ópticas na 
região metropolitana de Alagoas, para chegar a 250 pon-
tos de governo em toda a capital,  e investimentos em 
novos servidores e equipamentos para o datacenter im-
plantado em 2008. Já está em elaboração um Termo de 
Referência para a ampliação da rede, que tem 135 quilô-
metros e conecta 20 a 30 órgãos públicos. O investimen-
to previsto é de cerca de R$ 10 milhões. Já a liberação 
dos cerca de R$ 6 milhões estimados para o datacenter 
ainda não está confirmada, afirma Luiz Eugênio de Cas-
tro Barroca, assessor técnico de Sistemas e Informação e 
Integração Corporativa. 

O principal motivo para o investimento na rede ópti-
ca, explica Barroca, que foi presidente do Itec entre 2007 
e 2011, é reduzir o custo da conectividade, hoje contra-
tada de terceiros por cerca de R$ 2 milhões ao ano. Além 
de iniciar a ampliação da rede metropolitana, o Itec vai 
fazer o termo de referência e pretende licitar, ainda este 
ano, a implantação de uma infovia na segunda maior 
cidade de Alagoas, Arapiraca, a ser construída em 2017.

A governança de tecnologias da informação e comu-
nicação no estado é descentralizada e as secretarias de 
governo contratam  fornecedores para desenvolver e ad-
ministrar os sistemas específicos de suas atividades. O 
Itec desenvolve – principalmente com contratações ex-
ternas – e mantém os sistemas corporativos do governo: 
administração financeira, protocolo, orçamento, recursos 
humanos, folha de pagamentos. A Secretaria da Fazen-
da tem seu próprio sistema de arrecadação e conta, de 
acordo com Barroca, com a maior equipe de desenvol-
vimento entre os órgãos do estado. Assim, a maior parte 
dos serviços de governo para cidadãos é desenvolvida 
nas próprias secretarias-fim e apenas cerca de 30% dos 
serviços prestados pelo governo do estado estão online.

Capacidade de processamento:
400 TB

Principais tecnologias e fornecedores:
• Tecnologias: Django, Python, PostegreSQL, 
AngularJS, Rest, API framework, 
Joomla, PHP, MySq
• Fornecedores: HP, Soft Ag, Capgemini

Principais projetos em 
desenvolvimento: 
Painel de Controle da Transparência 
e Cadastro de Empresas Inidôneas e 
Suspensas, para a CGE; Portal do Detran; 
Sistema de Gestão Estratégica (será 
disponibilizado para todos os órgãos). 
Sites novos da Vice-Governadoria, do 
Gabinete Civil, da AMGESP, UNCISAL e ITEC.

Número de funcionários: 
aproximadamente 200, 
incluindo terceirizados

Orçamento para 2016: 
R$ 45 milhões

ITEC
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Uma das principais iniciativas do Itec nos últimos anos 
foi a criação do Escritório de Projetos, que tem como 
missão coordenar e gerir os projetos de acordo com pro-
cedimentos do guia de boas práticas em gerenciamento 
PMBoK. O escritório gera indicadores de gerenciamento 
de cada projeto, como custos, prazos, qualidade, expo-
sição a riscos, satisfação dos usuários. Foi oficializado 
em fevereiro de 2014. “A iniciativa foi muito importante. 
Hoje, não temos mais projetos, perdidos”, conta Barroca. 

Entre os órgãos que oferecem serviços aos cidadão 
no estado o destaque é o Detran, que faz seu desen-
volvimento em parceria com o Itec e tem 80% de seus 
serviços online. O Detran hospeda seus sistemas no Itec, 
assim como as secretarias da Fazenda, Defesa Social, 
Gestão Pública e mais de 60 sites governamentais, a 
exemplo da Agência Alagoas. 

Na área da Saúde, o Itec está apoiando a implantação 
de um sistema de almoxarifado e controle de materiais 
nos hospitais do estado. O trabalho começou em abril 
e está em fase de especificação das peculiaridades de 
cada unidade hospitalar. O Sistema de Controle e Gestão 
de Almoxarifado (Siapnet), hoje, funciona em 35 órgãos 
de governo.

“A idade média do nosso 
instituto é alta. Seria 
importante ampliar e renovar 
nossos quadros”

Luiz Eugênio de Castro Barroca, assessor 
técnico de Sistemas e Informação e 
Integração Corporativa do Itec 
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  AMAPÁ | PRODAP

NOVOS PARADIGMAS
e estímulo à economia local

 Patrícia Cornils

Adeus ao velho conceito de empresa de processamento de dados. O Prodap 
pretende, agora, definir os processos e gestão de sistemas de informação e na 
contratação de terceiros pretende priorizar as empresas locais.

O Prodap - Centro de Gestão de Tecnologia da 
Informação do Amapá não tinha, até 2015, nem um 
plano estratégico nem a possibilidade de mensurar 
os resultados de sua atuação para o governo e para a 
sociedade. No ano passado, a empresa desenhou um 
plano para definir sua atuação de acordo com as prio-
ridades em termos de políticas públicas. E selecionou 
três áreas básicas: educação, saúde, segurança pública. 
A partir disso foi elaborado o plano estratégico da em-
presa para o período de 2016 a 2018.

Na área de segurança pública, começou a implanta-
ção do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), 
para integrar os sistemas de registros das polícias Mili-
tar, Civil e Técnica, dos Bombeiros, da Secretaria de Jus-
tiça e da Administração Penitenciária. “Não faz sentido 
apenas informatizar procedimentos manuais, com aqui-
sições de TI em separado por todas essas áreas, e não 
integrar as informações, não gerar dados precisos, que 
informem as políticas públicas e gerem ganhos para a 
gestão e para a sociedade”, explica José Lutiano Costa 
da Silva, presidente do Prodap. E foi esta diretriz – a da 
integração de sistemas, a da produção de informações 
para a gestão pública e para os cidadãos – que coorde-
nou os esforços da empresa não somente em seguran-
ça pública, mas também na educação e na saúde.

Na segurança, a ideia é que os sistemas de informa-
ção de todos os órgãos se conversem. A implantação do 
SISP começou pelo controle de atendimento e despacho 
(o 190), ativo desde fevereiro de 2016. Agora está sen-
do implantando o módulo de identidade única, em que 
os registros serão feitos tanto pelas polícias Civil e Militar 
quanto pelos Bombeiros. O SISP será desenvolvido por 
um time local, terceirizado, com apoio do Prodap, até se-
tembro de 2017. E esta forma de contratação também 
tem relação com o direcionamento estratégico da empre-
sa, de estimular o desenvolvimento da economia local.

Na educação, foi criada uma comissão do Prodap e 
da Secretaria da Educação, para avaliar a experiência de 
informatização da área. Foi constatado, de acordo com 
Silva, que os sistemas implantados têm foco na atividade 
do professor e não produzem indicadores para a educa-
ção. “Nem os dados do Ideb, que são importantes para 
que a sociedade compare a qualidade de ensino em 
cada escola, nós usamos”, explica ele. Para a área de saú-
de foi realizado, em 2015, um levantamento de soluções 
proprietárias para gestão, mas a empresa decidiu con-
tratar quatro desenvolvedores para desenvolver o Siges 
– Sistema Integrado de Gestão de Saúde. No ano passa-
do, foi implantado o primeiro módulo, o de controle de 
medicamentos. A prioridade foi definida pela Secretaria 
da Saúde, para combater os desvios por falta de controle 
eficaz. O módulo registra compras, estoque na farmácia 
e distribuição e está em operação desde novembro de 
2015, em 60% da rede. O próximo será o de atendimen-
to e classificação de risco, que determina a emergência 
e tipo de atendimento para cada paciente, registra o 
diagnóstico, o encaminhamento, o fluxo do tratamento 
de cada um. E gera informações para o SUS – o que in-
fluencia, inclusive, a definição das verbas federais para o 
estado. Este sistema foi comprado há três anos, está 80% 
desenvolvido e deveria ser homologado em junho.

Além dessas três áreas fim do governo, a empresa 
definiu outra prioridade: estimular o crescimento eco-
nômico do estado do Amapá, onde 80% orçamento 
do governo ainda depende de recursos federais. Em 
2017, o Prodap pretende criar um Parque Tecnológico 
no Amapá, onde a Universidade Federal oferece curso 
de Ciência da Computação e há mercado para tecnolo-
gia da informação. Só que 84% do investimento em TI 
da área pública estadual são feitos em empresas e re-
cursos humanos de fora do estado. A ideia é terceirizar 
cada vez mais o desenvolvimento de softwares e sis-
temas para empresas privadas locais e dar à empresa 
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pública o papel de definição de processos e de gestão, 
em vez de prestação de serviços de processamento.

Para isso, o Prodap conta com a parceria da  Agência 
de Desenvolvimento do Amapá, criada em 2015 tam-
bém com o objetivo de estimular o desenvolvimento 
econômico do estado. “Queremos descobrir talentos e 
fomentar uma visão empreendedora, apoiar o desen-
volvimento de protótipos e sua incubação e a contrata-
ção dessas soluções pelo Prodap e, inclusive, a venda 
para órgãos das demais esferas públicas e para a inicia-
tiva privada”, enumera Silva. 

Desde 2015, a empresa investe em infraestrutu-
ra. Foram R$ 2 milhões para ampliar a capacidade de 
armazenamento e em servidores blade. Contrataram 
a solução Exadata, da Oracle, para integrar e centrali-
zar seus bancos de dados – o que deverá reduzir em  
R$ 10 milhões o custo com bancos de dados ao longo 
de três anos – e criaram a nuvem do governo do estado, 
fornecida pela empresa brasileira USTorage. A ativação 
desse sistema será feita até julho. Também ampliaram 
a conectividade de 120 Mbps para 500 Mbps. O Prodap 
tem uma rede metropolitana – a MetroAP, em parceria 
com a RNP – e sua conectividade é fornecida por duas 
empresas, a Web Flash e a Você Telecom, que contam 
com infraestrutura própria.

Ao contrário do que aconteceu na maioria das em-
presas estaduais de TI, no Prodap o orçamento deste 
ano (R$ 6,4 milhões) aumentou em relação a 2015  
(R$ 4,5 milhões). Em 2017, pela Lei de Orçamento Anu-
al, será de R$ 8 milhões. Por que? Porque a maior fonte 
de arrecadação da empresa são os empréstimos em 
consignação – cujo fechamento é realizado pelo Pro-
dap – dos servidores públicos, que têm aumentado. No 
próximo ano um dos principais investimentos será na 
Fábrica de Software.

“No próximo ano, a
prioridade será a capacitação
da equipe do Prodap em
governança e gestão”

José Lutiano Costa da Silva, presidente do Prodap

Capacidade de processamento: 
três racks com storage e blade, além de um 
quantitativo legado de em torno de 
15 servidores em rack

Principais tecnologias e fornecedores:
• Tecnologias: Ethernet, FC, Cloud, Virtualização 
• Fornecedores: Oracle, IBM, Dell, Ustore 

Principais projetos em desenvolvimento: 
implantação de sistemas nas áreas da 
educação, saúde, setor administrativo e 
segurança pública; implantação de um 
ambiente de nuvem privada 

Número de funcionários: 
100

Orçamento para 2016: 
R$ 6,4 milhões 

PRODAP

fo
to

: d
iv

ul
ga

çã
o



30

  AMAZONAS | PRODAM

O MAIOR DESAFIO 
é interiorizar a conexão

 Wanise Ferreira

O projeto Amazônia Conectada, do governo federal, poderá ser um importante 
canal para a Prodam levar conexão aos órgãos e entidades do governo instalados 
no interior do Amazonas. E, junto com a conexão, mais serviços ao cidadão.

Manaus tem o acesso à internet mais caro do Brasil. 
A cidades do interior do Amazonas chegam a ter dis-
tância entre si que supera a do Rio de Janeiro para São 
Paulo. Algumas localidades só podem ter conectividade 
via satélite, o que torna exponencialmente mais cara 
a conexão. Esse é o cenário que compõe uma parte 
importante dos desafios enfrentados diariamente pela 
Prodam, a empresa de TICs do estado do Amazonas, 
cuja meta é permitir que a tecnologia tenha um papel 
fundamental na execução de políticas públicas que le-
vem mais qualidade de vida e facilidades aos cidadãos. 
Mesmo diante disso, a empresa comemora várias con-
quistas como, por exemplo, a que permitiu elevar de 
6%, no ano passado, para 70%, neste ano, o número 
de matrículas realizadas online. E lançar um hackathon, 
desafio para desenvolvedores, entre seus funcionários. 

Otimista, Márcio Silva de Lira, diretor-presidente da 
empresa, é um ferrenho defensor da tecnologia como 
forma de atenuar as dificuldades em outras áreas no es-
tado. “O Amazonas tem um timing diferente. São mais 
de 4 milhões de pessoas convivendo com dois fusos 
horários e uma série de questões importantes, como ét-
nicas, que precisam ser valorizadas”, disse o executivo. 
Ele não tem dúvidas de que garantir a conexão dessas 
pessoas será um dos passos mais importantes para o 
desenvolvimento de novos serviços. 

Nesse desafio, conta com a ajuda do projeto Amazô-
nia Conectada, o maior projeto da Amazônia para levar 
banda larga para a região Norte. Lançado oficialmente 
em julho de 2015 em Manaus, o programa interministe-
rial usa o leito dos rios da bacia amazônica para a instala-
ção de cabos de fibra óptica. A implantação do backbone 
entre Coari e Tefé, no rio Solimões, foi finalizada em mar-
ço deste ano, e uma par de fibra de 10 Gbps já está em 
operação. Ao todo, o projeto conduzido pelos ministérios 
da Defesa (Exército), da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(por meio da RNP) e da Comunicações (Telebras) pre-
tende conectar à internet 52 municípios amazonenses, 
com cinco infovias pela bacia de rios.

A Prodam participa do projeto e poderia vir a ser a 
gestora da rede. Outras entidades também já manifesta-
ram o interesse de se integrar ao Amazônia Conectada, 
como MEC, Tribunal de Justiça do estado do Amazonas, 
Defensoria Pública e Ibama. Começaram em junho 
as discussões para definir um modelo de negócios e 
de governança para a rede — o que incluiria, também, 
como permitir a participação da iniciativa privada, uma 
vez que o atendimento da demanda da população por 
banda larga não será feito por entes públicos. 

O Amazônia Conectada convive com outros projetos 
do governo amazonense nos quais a Prodam está mais 
diretamente envolvida, como o Amazonas Digital, vol-
tado para a inclusão digital que está presente em Ma-
naus e 15 municípios do interior. Para a interconexão 
dos órgãos públicos com internet de alta velocidade, a 
empresa conta com a rede metropolitana MetroMao, 
com alta capacidade de banda oferecendo infraestru-
tura convergente, implantada em parceria com a RNP.

A Prodam também mergulhou em outro projeto de 
conectividade, comenta seu presidente. Trata-se da Rede 
Estadual de Comunicação, que tinha como proposta le-
var acesso à internet para sete cidades, com população 
de 16 mil habitantes, acompanhando a infraestrutura do 
gasoduto Coari-Manaus. A empresa é responsável pela 
execução do projeto, que vai lhe permitir, quando con-
cluído, levar mais serviços à população.

Com a filosofia de que o governo tem de ter uma in-
fraestrutura robusta na área tecnológica, Lira conta que 
a empresa tem um mainframe IBM da linha Z12 em 
seu datacenter e trabalha com banco de dados Oracle 
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que inclui o conceito de Big Data. Os recursos analíti-
cos, por sinal, são aproveitados para análises de dados 
que ajudam a facilitar a tomada de decisões. O uso de 
analíticos se transformou em uma ferramenta impor-
tante para a Secretaria de Segurança Pública junto com 
sistemas de geolocalização e como parte do Sistema 
Integrado de Segurança Pública (Sisp).  

Internamente, a Prodam está promovendo um gran-
de projeto com a migração da plataforma de e-mails 
Expresso, utilizada pelos servidores do estado, para o 
sistema Office 365 na nuvem, uma suíte de aplicativos 
corporativos que oferece vários serviços e softwares 
baseados na plataforma Microsoft Office. Entre eles, o 
Skype for Business. Inicialmente, serão atendidos nesse 
projeto cerca de 23 mil dos 100 mil servidores.

Outro conceito com o qual a Prodam procura traba-
lhar é o de que precisa facilitar o caminho para que o 
cidadão possa “ter o governo na palma da mão”, como 
ressalta Lira. E isso envolve um esforço de desenvolvi-
mento de aplicativos que possam ser acessados tanto 
no desktop quanto nos dispositivos móveis. No caso da 
matrícula online, por exemplo, o acesso foi via desktop, 
mas, a partir do próximo ano, a população poderá con-
tar com a versão móvel.

O Procon Amazonas, outro app desenvolvido pela 
Prodam para o Procon, permite a consulta aos preços 
praticados nos postos de abastecimento de combus-
tíveis, com informações também sobre o direito do 
consumidor. A novidade mais recente diz respeito ao 
app Saúde Amazonas, que tem como proposta ajudar 
a encontrar unidades de atendimento para o tipo de 
doença. Em parceria com a Fundação de Vigilância em 
Saúde (FVS) foi desenvolvido, e lançado, o aplicativo 
Malariatrat. Ele contém um acervo importante sobre a 
malária e as formas mais adequadas para combatê-la.

“Queremos que o cidadão
tenha acesso ao mapa da
criminalidade, para evitar
os locais mais perigosos”

Márcio Silva de Lira, presidente da Prodam

Capacidade de processamento: 
1.199 Mips

Capacidade de armazenamento: 
1,12 PentaByte

Principais fornecedores e tecnologias: 
Natural e Adabas, zOS 1.13, zvm 6.3
IBM, Embratel, Microsoft, EyesNwhere

Principais projetos em desenvolvimento:
Integra Amazonas (implantação do Office 
365 nos órgãos estaduais); Decolar. gov; 
Projeto Gadosuto Coari-Manaus  (telecom); 
Virtualização de processos; Prodam RH; 
Gestão Integrada da Saúde; Transparência; 
Desenvolvimento de aplicativos móveis de 
e-Governo; Talonário Eletrônico (DETRAN); 
entre outros.

Número de funcionários: 
392

Orçamento de 2016: 
a Prodam opera com recursos próprios.

PRODAM
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  BAHIA | PRODEB

O OBJETIVO É CRESCER
de forma sustentável

 Patrícia Cornils

Com a elaboração do Plano Estratégico, que reúne 11 projetos, a Prodeb está 
atualizando sua estrutura de TI e de conexão de pontos do estado, para hospedar 
os sistemas e serviços dos órgãos públicos estaduais.

Em 2015, a Companhia de Processamento de 
Dados do Estado da Bahia (Prodeb) elaborou seu Pla-
no Estratégico para o período 2016/2019. A visão da 
Prodeb, uma sociedade de economia mista que tem 
o governo estadual como seu principal acionista, é ser 
referência na gestão e prestação de serviços de TICs no 
âmbito governamental e provedor estratégico de solu-
ções para a administração pública. Seus principais pro-
jetos, entre eles a Infovia Digital da Bahia, a ampliação 
da capacidade de armazenamento e a implantação de 
uma nuvem híbrida para atender aos órgãos públicos 
estaduais, são passos para realizar esta visão. 

“Com base nesta infraestrutura e nos demais proje-
tos do Plano Estratégico, queremos trazer os sistemas 
e serviços dos órgãos públicos para a Prodeb”, explica 
André Luiz Peixinho, chefe da Assessoria de Planeja-
mento e Desenvolvimento Institucional (ADI). “Assim, 
além de ampliar nosso faturamento, poderemos, com 
ganhos de escala, gerar economia na aquisição de TICs 
para todo o governo do estado”, explica ele.

Em 2014, a Prodeb já havia contratado uma nova 
sala-cofre, com padrões internacionais, ampliando de 
32 m² para 170 m² o espaço para abrigar seus ativos 
de TI e passar a oferecer serviços com maior seguran-
ça e disponibilidade. De acordo com a empresa, é a 
terceira maior sala-cofre do setor público no país e a 
maior da região Nordeste. A capacidade de armaze-
namento de dados da Prodeb também foi ampliada, 
para 400 Terabytes, o dobro da capacidade anterior. 
Em 2015, a empresa contratou a Microsoft para for-
necer a 40 mil contas, nos 68 órgãos de governo do 
estado, a solução Office 365, em uma nuvem híbrida, 
com o pacote de escritório e serviços de mensageria, 
aplicativo de vídeo e audioconferência, rede social, 
drive virtual –  em substituição ao pacote Expresso.BA, 
usado desde 2006. 

Também em 2015 foi elaborado o projeto da Infovia 
Digital, rede de banda larga que vai substituir a atual 
Rede Governo com vantagens em termos de custo e de 
velocidade. A primeira etapa da infovia foi contratada 
este ano e ligará 300 pontos da capital até setembro e 
mais 500, aí incluída a região metropolitana de Salva-
dor, até janeiro de 2017. Enquanto a Rede Governo tra-
balha com velocidades de 2 Mbps a 10 Mbps, ao custo 
de cerca de R$ 1 milhão por mês, a infovia vai trafegar 
dados a partir de 25 Mbps com custo 35% menor. 

Todos esses investimentos são o fundamento para a 
oferta de serviços de maior qualidade e mais baratos à 
administração pública, explica Peixinho, acrescentando 
que sua implantação veio acompanhada da iniciativa 
da Prodeb de ampliar sua carteira de clientes. Assim, 
em 2015 a Secretaria de Educação passou a contratar 
100% de suas demandas de TI à Prodeb e, neste ano, 
o Tribunal de Contas do Município passou a contratar 
da empresa toda a sua necessidade de hospedagem, 
infraestrutura e conectividade.

Na base desta pirâmide também está a especializa-
ção de equipes de funcionários da Prodeb e sistemas 
usados pelo governo estadual. O exemplo é o sistema 
SAP contratado em 2014 pela Secretaria de Administra-
ção para gerir os dados de recursos humanos do gover-
no. A Prodeb formou uma equipe técnica especializada 
em SAP, para atuar como o braço tecnológico e ofere-
cer à secretaria os serviços relacionados ao sistema.

A perspectiva da empresa é de que sua posição no 
provimento de TI ao governo estará muito bem estabe-
lecida, uma vez implantados todos os 11 projetos de 
seu Plano Estratégico. Eles envolvem rever sua estru-
tura organizacional, redefinindo atribuições das cinco 
diretorias, até incorporar ao seu datacenter todos os 
recursos de TIC do estado, passando por adequar e di-
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“Com ganhos de escala, 
poderemos gerar economia
na aquisição de TICs
para todo o governo”

André Luiz Peixinho, chefe da assessoria 
de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional da Prodeb

Capacidade de armazenamento: 
1,2 PB (EMC e NETAPP)

Capacidade de processamento: 
12.508 SPECs com 5.118 GB de memória

Principais tecnologias e fornecedores:
Tecnologias: z/OS, Linux, Windows, Oracle, 
EMC, Java etc. 
Fornecedores: IBM, Oracle, EMC, Microsoftt 

Principais projetos em desenvolvimento:
Infovia Digital da Bahia e Implantação de 
nuvem hibrida (cloud computing) para 
atender a administração pública do estado. 

Número de funcionários: 500

Investimento de 2016:
Em torno de R$ 20 milhões 

PRODEBvulgar o portfólio de serviços e por realizar um progra-
ma de desenvolvimento e qualificação de sua força de 
trabalho. E, assim, o objetivo de ser estratégico para o 
governo do estado também será alcançado. 

A Prodeb, que se mantém com seu próprio fatura-
mento e recebe recursos do Tesouro para investimentos 
(no caso da sala-cofre, foram R$ 17 milhões), acredita 
que este processo vai ampliar em 30% sua receita anual, 
ao mesmo tempo que vai lhe permitir apoiar os demais 
órgãos do estado na redução de custos. Este é o seu 
segundo objetivo estratégico: crescer de forma susten-
tável. O governo está convencido da estratégia, afirma 
Peixinho, tanto que este ano manteve os repasses do 
Tesouro para investimentos e abriu, para os pagamentos 
dos demais órgãos à Prodeb, uma exceção no decreto 
de contingenciamento dos pagamentos do estado.

O terceiro objetivo estratégico é contribuir para a me-
lhoria da gestão pública e da sociedade – e neste tema, 
os serviços prestados aos cidadãos têm um papel  rele-
vante. Assim, um dos projetos do Plano Estratégico é o 
Cidadão 360º, iniciativa de governo eletrônico que visa 
oferecer aos cidadãos uma interface única de acesso, in-
clusive móvel, aos serviços prestados pelo governo. 

O projeto, já aprovado pelo Conselho de  Adminis-
tração da empresa, está em fase de elaboração do ter-
mo de referência. Um importante passo para realizá-lo 
foi dado em 2015: o desenvolvimento, para a Secretaria 
de Saúde, do Caça Mosquito, aplicativo móvel para ma-
pear, por meio de geolocalização, focos do mosquito 
Aedes Aegypt e auxiliar na prevenção da dengue, do ví-
rus Zika e da febre chikungunya. O aplicativo possibilita 
fotografar e denunciar criadouros e, ao contar com a co-
laboração dos cidadãos para a localização de focos, con-
tribui para otimizar a atuação das equipes de combate 
e prevenção da Secretaria de Saúde, explica Peixinho.
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  CEARÁ | ETICE 

IaaS e SaaS: 
agregando negócios

 Lia Ribeiro Dias

Sem perder seu DNA de telecom, a empresa cearense investe agora na 
oferta de infraestrutura e software na modalidade de serviços aos seus clientes – 
secretarias e órgãos do governo estadual.

Transformada em uma empresa importante em 
2008 – até então apenas oferecia suporte de Tecno-
logia de Informação à administração do governo e 
secretarias estaduais —, a Empresa de Tecnologia de 
Informação do Ceará (Etice) assumiu a função de 
construir o backbone de telecomunicações do Ceará. 
Agora, sem abandonar seu DNA, começa a oferecer 
novos serviços aos seus clientes: a partir de junho de 
2016, seu portfólio agrega a oferta de infraestrutura e 
de software na modalidade de serviços.

Segundo Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa, 
seu presidente, este é um ponto de inflexão na vida 
da empresa. “Até então, prestávamos serviços de TI aos 
diferentes órgãos do governo estadual, com muitos téc-
nicos residentes, parte deles terceirizada. Agora, vamos 
ser uma empresa de venda de serviços aos clientes, ser-
viços estes hospedados em nosso datacenter ou ofere-
cidos na modalidade de nuvem”, explica.

Na oferta de infraestrutura, capacidade de servido-
res, storage, segurança. Na área de software, a oferta vai 
começar com VoIP e videomonitoramento. Como não 
tem uma área própria de P&D, a Etice firmou parceria 
com a Universidade Estadual do Ceará para incorporar 
novas tecnologias como nuvem e big data. “Preten-
demos também agregar outras universidades à nossa 
parceria”, conta Albuquerque. Além disso, a empresa se 
aproximou de fornecedores de tecnologia, como Intel 
e Red Heat, esta na área de nuvem, e Microsoft, em 
videomonitoramento, entre outros. 

Com a abertura dessa nova área de negócios, Albu-
querque espera que, a partir de 2017, a Etice deixe de 
depender de aportes do Tesouro estadual para garantir 
parte de seu custeio. Em 2015, faturou R$ 14 milhões e 
recebeu R$ 6 milhões do Tesouro, para cobrir seu cus-
teio de R$ 20 milhões. Para este ano, o planejamen-

to prevê faturamento de R$ 20 milhões, mais os R$ 6 
milhões do Tesouro. “Assim vamos conseguir fazer um 
caixa para não dependermos mais do Tesouro estadual 
no ano que vem”, informa.

O presidente da Etice sabe que a meta é ousada, num 
ano de crise econômica. Mas acredita que vai conseguir 
aumentar suas receitas em 35%, com a oferta dos novos 
serviços. “O serviço de VoIP permite uma economia nas 
contas de telefonia fixa e celular entre 30% e 40%; ao 
comprar infraestrutura como serviço, nosso cliente deixe 
de investir em servidores e armazenamento um volume 
de recursos que só vai se justificar em cinco ou seis anos 
de uso; e o serviço de videomonitoramento, além de tra-
zer qualidade e agilidade à segurança pública, também 
acarreta economia de custos”, avalia ele. 

A entrada na oferta de serviços exigiu da Etice o de-
senvolvimento de provas de conceito, projetos-piloto e 
parcerias. Segundo Albuquerque, a Etice está construin-
do uma nuvem híbrida, os serviços sensíveis ficarão em 
uma nuvem privada, apoiada em seu datacenter, e os 
menos suscetíveis em nuvem pública. Para a montagem 
da nuvem pública já desenvolveu um sistema de creden-
ciamento com as métricas de segurança e qualidade que 
têm de ser cumpridas pela empresas credenciadas que 
vão prestar o serviço aos clientes do governo estadual.

Entrar na oferta de serviços na modalidade As Ser-
vice, o que significa que o cliente paga pelo que usa 
sem imobilizar desnecessariamente recursos, não vai 
representar para a Etice um desvio de rota. Mas uma 
nova atividade. “Vamos continuar com nosso DNA de 
empresa de telecom”, reitera Albuquerque.

Tanto que a empresa vai interligar, este ano, mais 
26 cidades ao seu Cinturão Digital, que começou a ser 
construído em 2008 é já cobre 116 dos 184 municípios 
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do estado. Em 78 deles chega até à sede do município; 
no demais, corta seu território. O objetivo, de acordo 
com Albuquerque, é concluir a conexão desses novos 
municípios, que estão em várias regiões do estado, até 
dezembro de 2016. Os 42 municípios que não receberão 
os cabos ópticos são cidades pequenas que, no futuro, 
deverão se integrar ao Cinturão Digital via links de rádio.

Para ampliar seu backbone de cabos ópticos, que 
já conta com 8,4 mil quilômetros, o governo do Ceará 
recebeu um aporte de R$ 6 milhões do então Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCT&I). Em março 
deste ano, a Etice se encontrava na fase de contratação 
das empresas vencedoras da licitação.

De acordo com Albuquerque, a Etice, que já licitou 
uma par de fibra de seu backbone para a iniciativa priva-
da – a licitação foi vencida pelo consórcio BWM (Brisanet, 
Wirelink e Mob, três provedores de serviço de internet no 
estado), que começou a operar em março de 2015 – 
tem, em seu plano estratégico, a abertura de novas lici-
tações de par de fibra, com o objetivo de regular o preço 
da venda de capacidade de rede no atacado no estado. 

A rede da Etice tem 36 pares de fibra na chamada 
GigaFor, que cobre Fortaleza e onde a empresa tem par-
ceria com a Rede Nacional de Ensino e Pequisa (RNP), 
responsável pela conexão das universidades e institutos 
federais de educação. Nas derivações, são 24 pares de 
fibras e, em outros trechos, 12 pares de fibra. É parte 
da capacidade não utilizada que a Etice pretende lici-
tar para a iniciativa privada. Mas Albuquerque destaca 
que está sendo modelado um novo formatado de par-
ceira. Se na licitação vencida pelo BWM o consórcio 
paga um preço fixo por mês pelo aluguel do par de fi-
bra e a Etice se responsabiliza pela sua manutenção, o 
objetivo, agora, é que a Etice participe dos resultados 
da comercialização. 

“O projeto é estratégico  
para o estado, principalmente
para a prestação de serviços 
eletrônicos de governo”

Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa, 
presidente da Etice

Capacidade de armazenamento:
Em Datacenter próprio: 500 TBytes
Servidores e máquinas virtuais: 200.

Principais tecnologias e fornecedores:
Tecnologias: Telecom (fibra, ERBs, gpon, 
elementos de rede, switches, DWDM, entre 
outros); Datacenter (infraestrutura própria e 
na nuvem; big data, HPC; cloud computing); 
Vídeomonitoramento (câmeras, vídeo analítico, 
OCRs, reconhecimento biométrico etc.); VoIP 
(telefones IP, PABX gateway, software de 
bilhetagem e billing, outros correlatos); Parceria 
em P&D: Universidade Estadual do Ceará,
Fornecedores: Intel, Amazon, Red Hat, 
Microsoft, entre outros.

Principais projetos em desenvolvimento:
Fornecimento de serviços em nuvem híbrida 
(IaaS, PaaS, SaaS); Videomonitoramento e 
sistemas inteligentes para área de segurança 
pública; VoIP; Papel zero (com certificação 
digital); Expansão de cinturão digital e de última 
milha (estrutura de telecom própria)

Número de funcionários: 125

Orçamento de 2016: R$ 21 milhões

ETICE
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  ESPÍRITO SANTO | PRODEST

INTEGRAÇÃO DE TODOS
os serviços ao cidadão

 Patrícia Cornils

Seis plataformas digitais, algumas já em operação, vão integrar todos os serviços 
ao cidadão no Espírito Santo. Por meio do Acesso ES, o cidadão poderá criar uma 
conta para todo seu relacionamento com o governo estadual.

O governo do Espírito Santo lançou, no dia 14 de 
abril, o seu Programa de Governo Digital, composto por 
seis plataformas digitais com foco em serviços para os 
cidadãos (Portal Cidadão, ES na Palma da Mão, Rede 
Agrotur ES, Movimento 21 dias, Identidade Visual ES Gov 
e Transparência ES) e duas com foco na gestão (Proces-
so Administrativo Eletrônico e Integra ES). O leque inclui 
desde um portal de serviços de governo e o desenvolvi-
mento de um Portal da Transparência até um aplicativo 
no qual o cidadão vai acessar informações relativas ao 
histórico escolar dos estudantes da rede estadual, con-
cursos públicos, agendamento de serviços de saúde, 
serviços do Detran e Diário Oficial. Todas as plataformas 
deverão estar em operação até julho de 2017.

A iniciativa faz parte da determinação de aproximar 
os cidadãos do governo, com a entrega de serviços à po-
pulação e da realização de uma gestão mais eficiente e 
transparente, explica Renzo Colnago, presidente do Ins-
tituto de Tecnologia da Informação do Estado (Prodest). 
“Na prática, este é nosso papel: trabalhar para facilitar a 
vida do cidadão, com tecnologia”, afirma ele. A tecnologia 
é o caminho porque está nas mãos das pessoas: mais de 
83,2% dos capixabas acessam a internet pelo celular, per-
centual maior do que a média nacional, que é de 80,4%.

Em 2015, o Prodest ainda era uma autarquia focada 
no atendimento dos órgãos de governo e sequer reali-
zava desenvolvimento para plataformas móveis, conta 
Colnago. Assim, a estruturação do plano de governo 
eletrônico com foco nos serviços aos cidadãos foi feita 
ao mesmo tempo em que o Prodest montou uma equi-
pe de desenvolvimento ágil, e estruturou uma arquite-
tura de integração de serviços.

Para que este processo se tornasse possível, inves-
timentos anteriores em infraestrutura foram realizados 
pelo governo do estado. O governador Paulo Hartung 

inaugurou, em 2010, o datacenter do Prodest, o pri-
meiro datacenter do Espírito Santo, no qual foram en-
tão investidos R$ 22 milhões. Em 2013, a Secretaria da 
Fazendo colocou parte de sua infraestrutura nesse da-
tacenter, passando a operar uma nuvem privada entre 
sua própria sede e o Prodest. Em 2014, mais R$ 1,6 mi-
lhão foram investidos na ampliação da capacidade de 
armazenamento e em novos switches do datacenter.

O Prodest também implantou uma infovia em par-
ceria com a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa),  
a Metro.ES/Metrovix, que interliga cerca de cem órgãos 
do governo em todo o estado e deverá ser ampliada 
para 500 pontos na região metropolitana de Vitória, 
onde vive metade da população do estado. Ao todo, o 
governo do estado atende 1,5 mil pontos de rede. Com 
a ampliação da infovia, 1/3 desses locais passará a ser 
interligado pela infraestrutura do Prodest. 

Com a modernização da infraestrutura e, agora, o 
foco no serviço, os resultados chegam literalmente às 
mãos dos cidadãos. O tripé de serviços online integra-
dos, anunciado no Plano de Governo Digital, é compos-
to pelo Portal Cidadão, pelo Acesso ES e pelo Guia de 
Serviços. No  Acesso ES pode-se criar uma conta única, 
vinculada ao CPF, para o relacionamento com o governo 
do estado. “É como ter uma conta do governo”, expli-
ca Colnago. O sistema de identificação começou a ser 
desenvolvido no ano passado. Por meio da identidade 
única, os capixabas podem se logar no Portal Cidadão, 
plataforma que vai centralizar os serviços de governo na 
web, com unidade de experiência para os usuários.

Hoje, esses sistemas estão em secretarias diferentes. 
Antes de serem integrados ao Portal do Cidadão, cada 
secretaria pode aderir à plataforma de identidade úni-
ca, porque o sistema se acopla a qualquer plataforma 
web desenvolvida pelo governo. Além disso, o Prodest 
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fez o levantamento de 1,1 mil serviços online e vai criar 
o serviços.es.gov.br, um Guia de Serviços atualmente em 
teste. O guia usa o software do Guia de Serviços Públi-
cos do Governo Federal, desenvolvido pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI). “Seremos o 
primeiro estado a colocar nosso guia de serviços no ar, 
e os que necessitarem de transações online serão dire-
cionados, a partir do guia, para o Portal Cidadão”, conta 
Colnago. O ES na Palma Mão, em desenvolvimento, é o 
aplicativo móvel pelo qual se dará o acesso integrado a 
todos os serviços de governo.

No quesito transparência e controle social também 
são várias as iniciativas. Além do novo Portal da Trans-
parência, onde os capixabas podem acompanhar gastos 
e investimentos do governo, em desenvolvimento, pelo 
Prodest e pela Secretaria de Estado de Controle e Trans-
parência, o projeto Dados.ES prevê a sistematização da 
abertura de dados governamentais (informações públi-
cas que podem ser livremente utilizadas e redistribuí-
das, sem restrição de licenças, patentes ou mecanismos 
de controle). Já a Ouvidoria 3.0 prevê, além do diálogo 
por meios tradicionais com os cidadãos, o acompanha-
mento de demandas por meio de mídias sociais e o 
lançamento de um aplicativo móvel para que o cidadão 
gere demandas, o Fiscal Cidadão.

Duas plataformas digitais que integram o plano 
apresentado em abril têm foco na gestão. A primeira 
delas é o Processo Administrativo Eletrônico, que per-
mite a autuação e a tramitação dos processos admi-
nistrativos em meio digital. Desenvolvida inteiramente 
pelo Prodest,  a plataforma é integrada à tecnologia 
de Token e-CPF - ICP Brasil, o que garante segurança 
e legalidade da autuação e tramitação de documentos. 
Outra plataforma digital de gestão é o Integra ES, uma 
iniciativa de interoperabilidade e integração das infor-
mações nos diferentes sistemas do governo do estado.

“Nosso papel, na prática, é
trabalharmos para facilitar
a vida do cidadão, com 
o uso da tecnologia”

Renzo Colnago, presidente do Prodest

Capacidade de armazenamento: 
1,2 PB (EMC e NETAPP)

Principais tecnologias e fornecedores:
Tecnologias: No Datacenter, duplicação 
na solução de armazenamento e backup; 
Terceirização na solução de armazenamento; 
Serviços de correio eletrônico (Imail e 
Exchange); Serviços de Colocation Virtual 
(Vmware); Serviços de bancos de dados 
(plataformas Microsoft e Oracle); Serviços de 
comunicação de dados – Rede metropolitana 
englobando aproximadamente 100 pontos 
via fibra e aproximadamente 400 pontos via 
MPLS (rede ES); Serviços de internet.
 
Fornecedores: Microsoft, Oracle, 
Cisco, Aceco TI 

Principais projetos em desenvolvimento: 
Portal Cidadão; Login único para o cidadão; 
ES na Palma da Mão; Rede Metro vix. 

Número de funcionários: 245 

Orçamento de 2016: R$ 40 milhões

PRODEST
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  MATO GROSSO | MTI

NOVO NOME
e novas funções

 Patrícia Cornils

Com a definição de uma nova política de TI para o estado de Mato Grosso, 
a empresa estadual de TICs passou a se chamar MTI, ganhou novas estrutura e 
funções, passando a responder pela execução e operação dos processos de TI.

Em março deste ano, a MTI (Empresa Mato-Gros-
sense de Tecnologia da Informação) protocolou o último 
balanço patrimonial em que o nome da empresa aparece 
como Cepromat (Centro de Processamento de Dados do 
Estado de Mato Grosso). A mudança de nome foi em feve-
reiro. De acordo com o governador Pedro Taques, na ceri-
mônia em que sancionou a lei de modificação, a medida 
reconhece, na prática, uma transformação que vem ocor-
rendo ao longo de anos. A empresa, explica o governador, 
deixou de ser um centro de processamento de dados e se 
inseriu ativamente na construção de um governo digital.

Hoje, a MTI participa de todas as iniciativas relacio-
nadas à modernização e às melhorias em TIC do esta-
do, se tornou uma empresa mais transparente e voltada 
à prestação de serviços para o cidadão. O balanço tem 
outra coisa a destacar: registrou um lucro de R$ 9 mi-
lhões. Além de dar lucro, a MTI aumentou seu orçamen-
to entre 2015 (R$ 97 milhões) e 2016 (R$ 117 milhões), 
sem contingenciamento.

Em 2015, o governo do Mato Grosso fez um decreto 
em que suspendeu todos os pagamentos por 150 dias e 
criou a Lei do Bom Pagador, pela qual todos os contratos 
públicos foram renegociados e seu pagamento, escalona-
do. Na MTI, então Cepromat, a renegociação dos contratos 
com os fornecedores baixou as despesas e o passivo dos 
demais órgão com a empresa foi renegociado e escalona-
do. É este o motivo do lucro registrado no ano passado, 
afirma Cirano Soares de Campos, diretor da Divisão de 
Gestão Estratégica e Monitoramento dos Resultados.

A receita também aumentou, porque a política go-
vernamental de modernização de procedimentos de 
negócios em todas as secretarias ampliou a demanda 
por soluções tecnológicas a fim de cumprir as metas do 
governo. Além de reorganizar a MTI e criar novas dire-
torias – a de Gestão Estratégica, por exemplo, não exis-

Capacidade de processamento:
100 Mips

Principais tecnologias e fornecedores:
• Para desenvolvimento de sistemas: Java para 
aplicações web e aplicativos móveis, Plataforma 
Quick View para sistemas de BI, plataforma 
Liferay para portais.
• Para infraestrutura tecnológica: VMware 
para virtualização de servidores e storage, 
banco de dados Oracle Exadata, Módulo Risk 
Manager para gestão de riscos e segurança da 
informação.
• Principais fornecedores: Oracle, Computer 
Associates, Google, Gartner, Oi S.A., Checkpoint, 
Módulo Security, VMWare

Principais projetos em desenvolvimento: 
Observatório de Gestão, MT Cidadão, 
Infraestrutura da Rede do Governo; Evolução 
do atual Sistema de Planejamento, Financeiro e 
Contábil do Estado/FIPLAN 
Portal Corporativo do Governo.

Número de funcionários: 500 

Orçamento para 2016: R$ 117 milhões

MTI
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tia –, a mudança nas atribuições da empresa a tornou 
responsável pela execução e operação dos processos 
de TI, enquanto a gestão passou a ser atribuição da 
Secretaria de Planejamento Estratégico e a aquisição, 
da Secretaria de Gestão. 

O principal projeto da MTI, hoje, é o Governo Digital, 
capitaneado pela Secretaria de Planejamento. O projeto 
prevê a oferta de todos os serviços online de governo em 
dispositivos móvel (25 serviços do MT Cidadão já podem 
ser acessados por tablets e smartphones e, até o final do 
ano, serão mais 25); a implantação de um novo portal 
de governo, lançado no início de 2016, e a padronização 
dos sites de todas as secretarias e órgãos de governo (55 
ao todo). E, finalmente, e a ampliação da  Infovia MT, que 
hoje conecta todos os órgãos no Centro Político Adminis-
trativo, em Cuiabá, e deverá chegar a  mais 300 unidades 
de governo na capital, por meio de fibra e de rádio, até o 
final de 2018. O ritmo de implantação da rede óptica na 
capital prevê o atendimento de 30% das unidades em 
2016, mais 45% em 2017 e mais 25% em 2018. A partir 
daí, o plano é expandir a infovia para o interior do esta-
do, em parceira com a Telebras (cuja rede deve conectar 
25 municípios este ano) e com a Eletrobrás. 

MTI “Estamos focados em 
tecnologia, integração e 
inovação, para dar suporte a 
todas as demandas
do estado de Mato Grosso”

Cirano Soares de Campos, diretor da Divisão 
de Gestão Estratégica da MTI

Dia 26 de Setembro 
Unibes Cultural
Rua Oscar Freire, 2.500 
(ao lado do metrô Sumaré)
Sumaré – São Paulo
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  MINAS GERAIS | PRODEMGE

SISTEMA DE GOVERNANÇA
para as TICs

 Wanise Ferreira

A Prodemge é responsável técnica pelos dois comitês criados pelo governo mineiro 
para fazer a governança das ações de TICs. Uma prioridade é o compartilhamento 
da rede de fibra para acabar com pontos “apagados”.

O diagnóstico do governo mineiro no início de 
2015 não era dos mais favoráveis. Três meses após assu-
mir, o governador Fernando Pimentel deu o alerta: défi-
cit de R$ 7 bilhões e mais de 500 obras paradas por falta 
de pagamento, além de outros problemas financeiros e 
administrativos, iriam exigir um grande esforço de toda 
a administração pública para colocar a casa em ordem. 
Sob esse impacto, a Prodemge ainda tinha pela frente 
desafios adicionais com uma grande pressão pela oferta 
de conexão para os órgãos públicos e novos serviços 
digitais para os cidadãos. Era preciso se reiventar. 

O primeiro passo foi fazer o seu próprio diagnóstico 
e descobrir onde estavam os gargalos. “Identificamos 
cerca de 17 mil localizações que necessitavam ter aces-
so à rede estadual, mas não estavam cobertas”, comen-
ta Marconi Eugênio, diretor de Desenvolvimento de Sis-
temas. Ou seja, escolas, postos de saúde, delegacias e 
vários outros departamentos no estado desconectados. 

Ao mesmo tempo, a companhia identificou infraes-
truturas ópticas alocadas por alguns órgãos, com uso 
exclusivo e não compartilhado. Para fazer a reorgani-
zação necessária, a Prodemge poderia ter encontrado 
dificuldades nos vários departamentos e secretarias 
envolvidos nas contratações anteriores. Mas teve um 
vento a favor que chegou com a disposição do governa-
dor Pimentel de ter comitês técnicos e setorizados para 
discutir a elaboração de políticas públicas de cada área. 

Foram criadas duas novas instâncias, o Comitê de 
Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e Co-
municação (CGTIC) e o Comitê Executivo de Tecnologia 
da Informação (Cetic), ambas sob a coordenação técnica 
da Prodemge. As duas instâncias fazem parte da Política 
de Governança de Tecnologia de Informação e Comu-
nicação que foi instituída via decreto em maio do ano 
passado. Suas principais diretrizes são o planejamento e 

controle das ações de TIC; a racionalização na utilização 
dos recursos de TIC; a integração e a interoperabilidade 
de seus serviços, processos e aplicações; a padroniza-
ção técnica de seus serviços, processos, aplicações e da-
dos; e a utilização de recursos de TIC para assegurar a 
transparência das ações governamentais. 

O CGTIC, do qual a Prodemge é membro, é presidido 
pela Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão e 
tem a participação colegiada de outras sete secretarias. 
A ele cabe definir e coordenar as ações e as utilizações 
dos recursos de TIC no governo mineiro. O Cetic, por 
sua vez, é responsável pelo apoio técnico e por viabilizar 
a implantação das políticas e diretrizes aprovadas. 

Diante desse cenário, a Prodemge acelerou seus es-
forços para avançar no atendimento aos órgãos públicos 
e cidadãos. “Temos projetos que consideramos estrutu-
radores, temos alguns que são inovadores e alguns que 
já deveriam ter acontecido e estão sendo retomados”, 
diz Eugênio. Entre eles, combinar todos os recursos de 
fibra óptica já contratados e investir em novos trajetos 
para levar a conexão à internet para aqueles estabeleci-
mentos e órgãos que estão “apagados”. “Estamos crian-
do uma infovia digital no estado”, completa. 

A empresa também decidiu mergulhar no mundo da 
mobilidade, com a oferta ao cidadão de serviços digitais 
avançados. O caminho escolhido foi o de centralizar esse 
esforço em um único aplicativo que fosse baseado em 
três pilares: serviços, informação e engajamento. “A ideia 
não é criar um aplicativo monstro, mas que tenha tudo 
que é mais significativo para o cidadão. Com o tempo, 
novos serviços serão adicionados”, afirma Marconi. 

Lançado em janeiro, o MG App foi anunciado por 
Pimentel como uma iniciativa para “facilitar de forma 
permanente a participação da população na construção 
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das políticas públicas do Estado”. Inicialmente, a oferta 
de serviços envolvia Cemig (Companhia Energética de 
Minas Gerais), Copasa (Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais) e Detran (Departamento do Trânsito de 
Minas Gerais), além de permitir o acesso a endereços, 
telefones e horários de atendimento de vários departa-
mentos e órgãos, como delegacias e escolas. 

“Não fizemos nenhuma propaganda e até agora te-
mos apenas o crescimento vegetativo. Já foram mais de 
19 mil downloads e a tendência é crescer tanto em ser-
viços quanto em usuários”, conta Eugênio. 

Em outra frente, a Prodemge está reforçando a rede 
corporativa e de informações estratégicas para o estado, 
utilizando para isso recursos de BI (Business Analytics). 
A ideia é implantar salas de situação, com tecnologia de 
ponta e conteúdo relevante para a tomada de decisões 
estratégicas. A empresa já conta com sistemas de BI há 
mais de dez anos e agora começa a cruzar informações 
não apenas da administração estadual, mas também de 
outros órgãos e governos. “Um exemplo de aplicação 
nossa foi a análise de informações de fontes diversas 
para um diagnóstico mais preciso dos casos de zika e 
H1N1 no estado. O importante é ter a visibilidade ade-
quada do que está acontecendo”, afirma. 

A Prodemge não tem, como proposta, ser uma pro-
vedora de serviços de nuvem. Ela finaliza a implanta-
ção de uma plataforma de cloud para dar atendimento 
exclusivamente ao governo estadual que deverá estar 
operacional em um a dois anos. De olho nas tecnologias 
emergentes, a empresa criou uma diretoria de inovação 
e se prepara para a nova fase da transformação digital 
que trará a Internet das Coisas (IoT) para o cotidiano. 
“Ainda estamos fazendo testes iniciais para sabermos 
como iremos aplicar a IoT em escala. Por enquanto, os 
trials são com o Detran”, ressalta Eugênio.

“Testes iniciais para 
saber como aplicar a 
Internet das Coisas 
em escala”

Marconi Eugênio, diretor de Desenvolvimento 
de Sistemas da Prodemge

Capacidade de armazenamento: 
1.131 TB na plataforma web, 
8,2 TB na plataforma e 
0,1 TB na plataforma Linux 

Principais fornecedores: 
Oracle, Software AG, IBM, CA-Computer Associates, 
Compuware, Red Hat
 
Principais projetos em desenvolvimento: 
Disponibilização de serviços de Banco de Dados 
em Nuvem; Expansão do Processo 
de Capacidade (ITIL) para a gestão de todos 
os recursos do Datacenter; Desenvolvimento 
de aplicativo Móvel para o Circuito Praça da 
Liberdade; Desenvolvimento de novo Portal MG; 
Desenvolvimento de sistemas diversos para apoio 
à Gestão Escolar; Implantação da sala de situação 
do Governador; Desenvolvimento de sistemas de 
apoio ao Detran-MG; Implantação da nova rede 
de comunicação de dados para o Estado; Inclusão 
de novos serviços no aplicativo móvel MGApp 

Número de empregados: 1.114

Orçamento para 2016: 
R$ 342,9 milhões (receita bruta)

PRODEMGE
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  PARANÁ | CELEPAR

FERRAMENTAS ANALÍTICAS
desenham o mapa dos serviços

 Wanise Ferreira

Com um enorme volume de dados à disposição da equipe de gestão, 
o Paraná pode acompanhar em tempo real a oferta de serviços ao cidadão 
e a demanda. Para tomar decisões.

As metas estabelecidas pelos gestores públicos 
estão sendo cumpridas? Quantas consultas foram reali-
zadas hoje na rede estadual de saúde? Quantas pesso-
as no estado já possuem identificação digital? Quantas 
prefeituras precisam de ajuda para melhorar a gestão 
administrativa? Como está a administração do sistema 
de presídios em todo o estado?

Esses são exemplos das inúmeras perguntas que a 
Celepar (Tecnologia da Informação e Comunicação do 
Paraná) tenta responder diariamente. Como responsá-
vel pela área de TIC do governo do Paraná, ela atende 
a toda a estrutura estadual na capital e em 399 mu-
nicípios. Para garantir esses resultados, e as respostas, 
o presidente da empresa, Jacson Carvalho Leite, é um 
grande defensor de que a inteligência precisa, cada vez 
mais, estar presente em todos os sistemas e camadas, 
principalmente a de serviços.

Sob essa perspectiva, não é por acaso que há três 
anos a empresa tem uma área dedicada a Business 
Intelligence, com 45 pessoas especializadas nas várias 
áreas de gestão pública. É daí que se originam os ca-
ses de BI, 540 até agora, que permitem um trabalho 
integrado com departamentos e secretarias. A propos-
ta é a de oferecer informações estratégicas que permi-
tam acompanhamento, avaliação e planejamento de 
políticas setoriais. 

Essa valorização das ferramentas analíticas também 
tem como pano de fundo a perspectiva do governo 
paranaense de se alinhar aos oito objetivos de Desen-
volvimento do Milênio (ODM) estabelecidos pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), todos voltados para 
melhoria do bem estar e dos erviços para os cidadãos e 
que contam com o uso da tecnologia para isso. Até ago-
ra, a Celepar já conquistou duas certificações da ONU 
para suas soluções.

Uma dessas certificações envolve o sistema de ges-
tão prisional que permitiu a integração de dados do 
governo paranaense com o Judiciário e o Ministério 
Público Federal. Essa iniciativa possibilitou o cruzamen-
to de informações sobre o número total de presos do 
estado, problemas de superlotação carcerária e mesmo 
o número de detentos custodiados em delegacias de 
forma irregular. Após a implementação do projeto, o 
total de detentos caiu de 30.500 para 28 mil.

A Celepar trabalha com 3 mil indicadores relativos 
à gestão estadual. Isso viabilizou, inclusive, a criação de 
um painel eletrônico do governo, que aponta dados 
relativos aos serviços prestados ao cidadão. “Hoje, por 
exemplo, foram feitas 8.300 consultas na rede pública 
de saúde”, diz o executivo, após consultar o painel. E 
isso se repete em praticamente todas as áreas, permi-
tindo uma visão ampliada do que está sendo feito em 
cada uma delas.

Esses dados, combinados com recursos analíticos, 
permitem, por exemplo, ter conhecimento de quanto 
da meta de cada secretaria ou departamento está efeti-
vamente sendo cumprida. E de onde estão os gargalos. 
Essas informações são cruciais nas reuniões de cúpula 
do governo estadual realizadas em salas de situação 
com ambiente tecnológico de última geração, adminis-
tradas pela Celepar. “Trata-se de uma rede executiva 
que alimenta as ações do governador e secretários e 
uma infraestrutura adequada”, observa Leite.

Esses dados se tornam públicos no recém constru-
ído portal da transparência do governo paranaense. 
“Isso permite à população saber o que está sendo feito 
e também enviar sugestões”, afirma o executivo. A Ce-
lepar fechou contrato com os estados do Amazonas, da 
Bahia, de Rondônia e de Roraima para implantação de 
sistema semelhante. 
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Para Leite, há um outro desafio importante em que 
a empresa está mergulhada: ampliar o uso da biome-
tria no estado. Em cooperação com a Secretaria de Se-
gurança Pública, a Celepar conseguiu chegar a 7,3 mi-
lhões de cidadãos com cadastro biométrico do Instituto 
de Identificação do Paraná. As formas de captura para o 
reconhecimento são variadas, como durante a emissão 
das carteiras de identidade e de motorista, e estão sendo 
expandidas. Em breve, 1,5 milhão de crianças nas esco-
las serão cadastradas no sistema biométrico. “O acompa-
nhamento desses alunos será importante para o estabe-
lecimento de políticas educacionais”, ressalta Leite. 

Mas a Celepar continua buscando novas formas 
de cadastramento biométrico, inclusive junto a movi-
mentos sociais. Um deles, a Mãe Curitibana, poderá se 
tornar também nova fonte de cadastramento para essa 
investida. “Queremos o Paraná com certificação digital, 
cobrindo todo o estado, e em seguida vamos evoluir 
para identidade digital”, observa Leite.

Até lá, há mais desafios na mesa. A consolidação do 
processo de nuvem, por exemplo, é um deles. “Estamos 
avançados nessa área para a oferta de nuvem híbrida, e 
vamos integrar toda essa nova infraestrutura com o le-
gado”, ressalta o executivo. Essa iniciativa teve início em 
2012-2013, poderá se encerrar ainda este ano e deverá 
ter grande impacto sobre os 256 metros quadrados de 
sala cofre de seu datacenter. 

IoT (Internet das Coisas, em português) não é uma 
plataforma que passa despercebida para a Celepar. 
Tanto que já existe um time para estudar o tema. Mas 
dados obtidos via sensores já são uma prática para a 
empresa que estabeleceu essa dinâmica para o sistema 
de acompanhamento de intempéries e desastres natu-
rais desenvolvido para a Defesa Civil. E que, por sinal, 
também já foi homologado pela ONU.

“Acompanhamos a situação
prisional crítica, trabalhamos uma 
série de informações, inclusive
sobre as famílias dos detentos”

Jacson Carvalho Leite, presidente da Celepar

Capacidade de processamento: 
415 Mips

Capacidade de armazenamento: 
1,9 PB

Principais tecnologias adotadas: 
Virtualização (VMware vSphere, XEN); 
Nuvem (VRA, VRO, VROPS, VRB, Horizon);
Armazenamento (SAN e NAS); Sistema 
Operacional (SUSE, Windows, AIX, Debian, 
CentOS); Antivírus (Trend Deep Security e 
McAfee ePO); Middleware (JBoss EAP e 
Community, Tomcat); Aplicações (JAVA, PHP, 
ASP, NET); BI (qlikview); Banco de dados 
(Oracle, Postgres, SQL Server); e várias 
aplicações são atendidas por software livre

Principais projetos em desenvolvimento: 
Processamento em nuvem; Certificação digital; 
Identidade digital; Novo Portal de Transparência 
do Governo do Estado do Paraná; Novo Portal 
de Serviços ao Cidadão.

Número de funcionários: 1.135

Orçamento de 2016: R$ 275 milhões

CELEPAR
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  PERNAMBUCO | ATI

A META É INTEGRAR
sistemas e dados

 Patricia Cornils

O governo de Pernambuco está investindo na modernização da governança 
de suas políticas de TI. A proposta é de que os sistemas da mesma área sejam 
integrados e os dados sejam tratados de forma sistêmica. 

Deixar de ser uma empresa prestadora de servi-
ços e participar da tomada de decisões do núcleo de 
gestão do governo, em vez de ser acionada somente 
quando as políticas públicas já estiverem definidas. 
Esta é a meta da Agência Estadual de Tecnologia da 
Informação (ATI) de Pernambuco na gestão de Rome-
ro Guimarães, funcionário de carreira que assumiu a 
presidência em novembro de 2015. O trabalho para 
cumpri-la está em andamento. Em fevereiro deste ano, 
a agência realizou um encontro com mais de cem ges-
tores de tecnologia da informação do estado, para co-
meçar a criar uma comunidade que integre a ATI com 
a tecnologia de informação de todo o governo. Novos 
encontros seriam realizados em junho, setembro e de-
zembro de 2016.  

Esta rede de gestores é um dos passos, explica Gui-
marães, para  elevar o nível de TI dentro do governo, 
criar uma nova arquitetura corporativa na agência e 
um comitê para fazer a governança dessa arquitetu-
ra. No encontro de fevereiro foi analisada a contribui-
ção da ATI para a gestão e foram apresentadas novas 
atribuições da diretorias e núcleos recém-criados na 
agência, como a Diretoria de Gestão e Governança do 
governo, responsável pelo apoio na contratação de 
serviços pelos demais órgãos da gestão e pelo novo 
modelo de planejamento e estratégia de TI; e a Gerên-
cia de Coordenação de Gestão Descentralizada, que 
vai promover a integração das áreas especializadas de 
tecnologia da informação na concepção de soluções 
para o governo.

Foi formado também, no governo, um núcleo de 
gestão de arquitetura corporativa e de informação, do 
qual fazem parte a assessoria especial do governador, 
a Secretaria de Administração, a Secretaria de Planeja-
mento e Gestão e a Controladoria Geral. Enquanto o 
arcabouço institucional para a mudança do papel da 

ATI – de agência operacional e fornecedora de com-
modities para participante da definição de políticas es-
tratégicas – é constituído, a nova direção já está sendo 
colocada em prática. “Nossos projetos nas secretarias 
de Saúde e Defesa Social (segurança) já são realiza-
dos com este conceito”, conta ele.

Na Secretaria de Defesa Social, onde estão as po-
lícias Militar, Civil, Científica e o Corpo de Bombeiros, 
cada uma dessas corporações toma decisões e de-
senvolve seus sistemas de informática à revelia das 
demais, explica Guimarães. “Os sistemas não têm 
integração e não permitem uma visão da defesa so-
cial como um todo.” A ATI avaliou a possibilidade de 
adotar sistemas de informações da polícia judiciária já 
usados no Paraná e no Amazonas. “O do Amazonas é 
mais fácil de implantar porque o do Paraná é integra-
do a uma série de outros sistemas”, afirma. Hoje, por 
exemplo, os dados de registro de ocorrência de cri-
mes, investigação, inquérito estão separados. As ocor-
rências são registradas nas delegacias, que não têm 
acesso aos dados dos inquéritos. “E a efetividade de 
uma política de segurança só pode ser medida depois 
do inquérito.”

O modelo usado na área da saúde pública em 
Pernambuco hoje é descentralizado. A ATI provê ser-
viços de datacenter, mas cada órgão de saúde cui-
da de seus sistemas e não há ligação entre as áreas. 
Também neste segmento a ATI vai atuar na integração 
de sistemas, começando pela implantação de um sis-
tema de gestão da informação gerada nos hospitais 
para a regulação dos leitos, o que tem implicação em 
prazos de internação e deverá melhorar o serviço para 
os cidadãos. Na área de serviços aos cidadãos, o Ex-
presso Cidadão, equivalente ao Poupa Tempo em São 
Paulo, usa o mesmo sistema há 17 anos. Uma equipe 
foi formada pela Secretaria de Administração, Asses-
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soria Especial do Governador e ATI para reestruturar o 
atendimento, com a melhoria dos serviços prestados 
pelo Expresso Cidadão e para a oferta de serviços onli-
ne. Será feita a análise e o mapeamento de processos 
e serviços, presenciais ou pela rede, para, a partir daí, 
estabelecer uma estratégia de ampliar o número de 
serviços oferecidos pela internet e desenvolver aplica-
tivos móveis. 

O estado de Pernambuco foi um dos mais atingi-
dos pela recessão porque grande parte de seu cres-
cimento econômico, nos últimos anos, deveu-se aos 
investimentos na cadeia de produção de petróleo, no 
Porto de Suape, onde estavam sendo construídos dois 
estaleiros, uma refinaria e uma petroquímica. A para-
lisação das obras, conta Guimarães, acabou com 40 
mil empregos diretos. Isso se reflete na arrecadação, 
no orçamento do governo do estado e no orçamento 
da ATI. A previsão anual de investimentos da agência é 
de R$ 52 milhões, mas, em 2015, houve um corte de 
15%; e em 2016, de 30%. 

Apesar da queda no orçamento, a infraestrutu-
ra para integrar os sistemas e oferecer novos servi-
ços existe: como Pernambuco foi uma das sedes da 
Copa, a ATI recebeu como legado um datacenter com 
capacidade dobrada em relação à anterior e uma 
nuvem do governo. Agora, a agência está realizan-
do convênio com a Agência de Desenvolvimento do 
Governo dos Estados Unidos (USTDA) para realizar 
um estudo, financiado por aquela instituição, com o 
objetivo de definir uma arquitetura de datacenters 
e nuvem privada que contribua para a redução de 
custos, aumento da segurança e a disponibilidade e 
aumento da eficiência do serviço de processamen-
to e armazenamento de informações. Foi criada uma 
estrutura de nuvem para colaboração no governo, o 
Drive PE, já em operação.

“Nossos projetos nas secretarias
de Saúde e Defesa Social 
(segurança) já são realizados
com o conceito de integração”

Romero Guimarães, presidente da ATI

Capacidade de processamento: 
2THz (no datacenter) e capacidade de 
armazenamento de 700 TB 

Principais tecnologias e fornecedores:
Tecnologias: IBM, VMware, VIPLEX, Bácula, 
Datadomain, Networker, Zabbix, Dell, HP, EMC, 
Cisco, Enterasys, Brocade, Fortinet, Windows, LINUX, 
ZOS, ORACLE, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, 
ADABAS, Tomcat, Apache, JBoss, Varnish, NLB 
Fornecedores: HP, Dell, EMC, IBM, Aceco, Cisco, 
Enterasys, Brocade, Fortinet, Microsoft, Canonical, 
VMware, Bacula System, Zabbix 

Principais projetos em desenvolvimento: 
Sistema de Informações de Programas Sociais; 
PE Tridimensional - Sistema de Mapeamento de 
Imagens Geográficas; Estação Digital - Solução BI 
de Informações Estratégicas de Governo; 
Governo na Mão; Sistema de Informações da 
Polícia Judiciária; Desburocratização- Solução de 
Tramitação Eletrônica de Documentos; Atendimento 
ao Cidadão; Definição da Solução de Nuvem 
Governamental; Migração de IPV4 para IPV6; 
Implantação da Rede de Fibra ótica. 

Número de funcionários: 
173 + 293 terceirizados

Orçamento para 2016: R$ 50,3 milhões 
(considerando todas as ações-fim da ATI) 

ATI
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  RIO GRANDE DO NORTE | COTIC

SUBINDO NA ESCALA
da transparência na gestão

 Patrícia Cornils

Nos dois últimos anos, os principais projetos da Cotic foram o Portal da 
Transparência e o Adcon, ferramenta de gestão de conteúdo para internet. 
Neste ano, está investindo no desenvolvimento de Nuvem.

Em maio de 2015, a Controladoria Geral da União 
(CGU) divulgou o resultado da primeira edição da Es-
cala Brasil Transparente (EBT), índice que mede o grau 
de transparência pública em estados e municípios em 
relação ao cumprimento das normas da Lei de Acesso à 
Informação (LAI). O Rio Grande do Norte tirou nota zero. 
Na segunda edição, divulgada em novembro passado, o 
estado foi novamente destaque, desta vez pela sua evo-
lução. Saiu da lanterninha e recebeu nota 8,19, ficando 
na 15ª posição entre os 26 estados e o Distrito Federal. 

A apuração do índice de transparência é semestral e 
a nota do estado na mais recente delas, de acordo com 
Rogério Garibalde Miranda, coordenador de  Tecnologia 
da Informação e Comunicação, é 9,2 – o que o coloca 
em nono lugar no ranking. A Cotic teve grande parti-
cipação nesta evolução. Em parceria com a Controla-
doria Geral do Estado (Control), sua Subcoordenadoria 
de Aplicações de Sistemas Corporativos desenvolveu o 
sistema eletrônico de informação ao cidadão (e-SIC) do 
Portal da Transparência em tempo recorde.

Os dois principais projetos da coordenadoria, em 
2014 e 2015, foram o Portal da Transparência  e o Ad-
con, ferramenta de gestão de conteúdos para a internet. 
O portal entrou no ar no ano passado. Já o Adcon, tam-
bém desenvolvido por uma equipe da Cotic, foi colo-
cado em produção no segundo semestre de 2014. Sua 
finalidade é melhorar a comunicação das secretarias, 
facilitando a produção e divulgação das ações desen-
volvidas. É usado, hoje, por 90% dos sites de governo.

Além disso, a coordenadoria adquiriu um datacen-
ter da Oracle (PCA Oracle), com características de im-
plementação de nuvem. Quando todos os serviços de 
governo forem migrados para ele, serão criadas  nuvens 
para todos os órgãos e a nuvem do governo do estado. 
Esta agregação de serviços no datacenter e a implanta-

Capacidade de armazenamento: 
190 TB

Principais tecnologias e fornecedores:
Tecnologias: Microsoft e Linux
Fornecedores: Oracle, CTIS, Plugtech, 
Oi e Vectra

Principais projetos em 
desenvolvimento:
Nuvem Oracle e Agregação de Serviços 
no Datacenter

Número de funcionários: 
41 diretos

Investimento de 2016: 
Cerca de R$ 6 milhões 

COTIC
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ção da nuvem são os projetos mais relevantes, hoje, na 
Cotic. “Nosso principal objetivo é fazer com que a Cotic 
seja disseminadora e dite as regras da Tecnologia da 
Informação e Comunicação no governo do estado ou, 
pelo menos, dê as coordenadas para que possamos 
trabalhar juntos”, explica Miranda.

O estado do Rio Grande do Norte tem, desde 2013, 
um contrato de empréstimo com o Banco Central, que fi-
nancia dezenas de projetos do Programa RN Sustentável. 
Ações para aumentar a segurança alimentar, o acesso à 
infraestrutura produtiva, acesso a mercados para a agricul-
tura familiar, melhorar o acesso e a qualidade dos serviços 
de educação, saúde e segurança pública, melhorar os sis-
temas de controle de despesas, dos recursos humanos e 
da gestão de ativos físicos baseados em resultados.

Na primeira etapa do convênio, de cinco anos, serão fi-
nanciados até US$ 360 milhões pelo Banco Mundial. Nos 
dois últimos anos, estão previstos mais US$ 180 milhões. 
De acordo com Miranda, parte desses recursos vai finan-
ciar projetos de continuidade da modernização da infraes-
trutura de TI do estado. Na Cotic, diz ele, o próximo passo 
é adotar tecnologias de redes definidas por software (ou 
SDN, na sigla em inglês para Software Defined Networks).

COTIC “Quando todos os serviços
migrarem (para o datacenter) 
serão criadas nuvens para 
todos os órgãos”

Rogério Garibalde Miranda, 
coordenador da Cotic
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  RIO GRANDE DO SUL | PROCERGS

SINTONIA EFETIVA
com o cidadão digital

 Wanise Ferreira

Com o novo portal, que conta atualmente com 370 serviços ao cidadão, a 
empresa dá mais um passo nessa direção. E pretende aumentar o número 
de plataformas de atendimento ao cidadão, pois tem 1,2 mil sistemas.

O cidadão já é totalmente digital e o governo 
gaúcho quer avançar algumas casas para se colocar 
em sintonia com esse cenário. Esse movimento, entre-
tanto, passa por uma série de desafios que envolvem 
desde o uso da mobilidade, de novas tecnologias, à 
modernização na administração pública. “Assim como 
as empresas precisam repensar seus processos, a mes-
ma pressão existe hoje sobre a área pública que utiliza 
a tecnologia para aperfeiçoar seu modelo de gestão e 
garantir o melhor atendimento ao cidadão”, comenta 
Antonio Ramos, presidente da companhia. 

Com mais de 40 anos de experiência na área de TI, 
Ramos costuma lembrar que a inovação é um agente 
de transformação da sociedade, e como tal deve ser tra-
tada. Tanto que uma de suas iniciativas foi justamente 
lançar o Programa Estratégico de Inovação que procura 
agrupar as ações da companhia nessa área, contando 
com a participação dos funcionários. “Queremos que 
a inovação seja um estado permanente na empresa”, 
afirma o executivo.

Entre várias tarefas, Ramos está de olho no aperfeiço-
amento do projeto do Tudo Fácil, que reúne serviços pú-
blicos para facilitar o acesso do cidadão. Recentemente, 
foi lançado o novo portal, desenvolvido pela Procergs em 
parceria com a Secretaria do Planejamento e que conta, 
atualmente, com 370 serviços ao cidadão. Com mais de 
1,2 mil sistemas em seu acervo, a maioria voltada para a 
gestão pública, a Procergs quer aumentar o número de 
plataformas de atendimento ao cidadão. E para isso tem 
dois aliados importantes: a política de dados abertos e o 
estímulo a desenvolvedores que podem elaborar servi-
ços importantes com essas informações.

“Estamos ampliando a migração das informações 
para a plataforma de dados abertos, aumentando tam-
bém o potencial de novos serviços que podem surgir a 

partir daí”, comenta Ramos. Para auxiliar a Procergs a ex-
plorar esse potencial, principalmente junto à comunida-
de de desenvolvedores, há parceiros, como o Gartner, e 
universidades, como a TecnoPUC, o Parque Científico e 
Tecnológico da PUC RS, e a Unisinos. 

“Queremos que cada vez mais os desenvolvedores 
estejam presentes e, como cidadãos, colaborando para 
o surgimento de novos serviços”, observa Ramos. Com 
isso, a Procergs também aproveita melhor a sua própria 
experiência na realização de Encontros Hackers, inclusi-
ve para a criação de comunidades de desenvolvedores 
em torno dos projetos da plataforma de Mapas Cultu-
rais e do Login Cidadão.

O Login Cidadão, por sinal, é considerado um dos 
mais avançados sistemas de identificação digital que dá 
ao cidadão o controle sobre o uso de suas informações 
pelos órgãos públicos. A solução foi desenvolvida pela 
Procergs em parceria com o Banco Mundial e o ITS (Ins-
tituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro) e, 
no ano passado, foi utilizado por cerca de mil das 121 
mil pessoas que opinaram na internet sobre as priorida-
des que deveriam constar do orçamento estadual. Esse 
sistema deverá estar entre as frentes estudadas para a 
adoção de um sistema de identificação digital nacional.

A Procergs também avança na criação de serviços em 
outras áreas que estão indo além do seu escopo original. 
Um dos exemplos disso é o ONE (Operador Nacional dos 
Estados) desenvolvido pela empresa em parceria com a 
Secretaria da Fazenda para o ENCAT (Encontro Nacional 
de Coordenadores e Administradores Tributários). Trata-
-se de uma solução que integra os documentos fiscais 
eletrônicos das Administrações Tributárias com o projeto 
“Brasil ID” – que utiliza tecnologia de Identificação por 
Radiofrequência (RFID)-- e demais plataformas de iden-
tificação de veículos nas rodovias brasileiras. 
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O sistema gera as informações de passagem dos do-
cumentos fiscais eletrônicos, como conhecimentos de 
transporte, manifestos de carga e notas fiscais eletrôni-
cas dos produtos transportados. “Quando o caminhão 
passa por uma antena RFID, eu tenho todos os dados, 
ninguém mais consegue cancelar essa nota fiscal ou 
outro documento”, diz Ramos. Os dados são enviados 
online para os postos fiscais que podem fazer as ava-
liações sobre a carga e gerar alertas se for necessário.

Pelo seu perfil que mistura localização e informa-
ções importantes do transporte de carga, o ONE está 
conquistando outras áreas além da Secretaria da Fazen-
da. Estão nessa lista, por exemplo, o Detran, a Secreta-
ria de Agricultura e o Porto de Paranaguá. Até mesmo 
transportadoras já demonstram interesse no projeto, 
que está sendo implantado depois de um bem-sucedi-
do piloto no Posto Fiscal de Torres.

Os recursos analíticos também serão importantes 
para formatar análises para a gestão do governo es-
tadual. Para garantir as informações detalhadas sobre 
os projetos estratégicos governamentais, a Procergs já 
começa a trabalhar com o cruzamento de informações 
das mais variadas procedências, não apenas internas. 
Todas as ações do governo são acompanhadas pela 
Sala de Gestão e a proposta da Secretaria de Governo 
é de que os atos sejam acompanhados desde a sua 
elaboração até a entrega dos serviços, obras ou mesmo 
elaboração das políticas públicas. 

Em meio a toda essa atividade, Ramos ainda lidera 
uma iniciativa junto ao governo gaúcho para ampliar 
a Infovia RS. Sua proposta é de que a rede de fibra do 
estado passe dos atuais 27 – 12 já implantados e 15 
em implantação — para 47 pontos de presença.  Isso vai 
permitir expandir de 200 para 704 locais conectados, 
ou seja, escolas, postos de saúde e órgãos estaduais.

“Queremos cada vez mais
que os desenvolvedores estejam
presentes, colaborando para o
surgimento de novos serviços”

Antonio Ramos, presidente da Procergs

Capacidade de processamento: 744 Mips 
(ambiente IBM), 750 Mips (ambiente Unisys), 
2.011 (servidores)

Capacidade de armazenamento: 2,4 PB

Principais fornecedores e tecnologias: IBM, 
Unisys, Oracle, Oi Móvel, Software AG, Consist

Principais projetos em desenvolvimento: 
Governo Digit@l RS; Projeto Processo 
Administrativo Eletrônico: PROA; Inteligência 
Avançada na Fiscalização de Trânsito de 
Mercadorias, da SEFAZ-RS; Big Data; uso das 
tecnologias móveis, de monitoramento e de 
reconhecimento, empregadas na Segurança 
Pública, para aumento da eficiência nos 
atendimento de emergências; Projeto de Prova 
Prática Eletrônica e Talão Eletrônico de Multas 
do Departamento, ambos para o DETRAN; 
Projeto TudoFácil RS; Projeto de Identificação 
Digital do Cidadão. 

Número de Funcionários: 
1.160 

Orçamento para 2016: 
R$ 279 milhões

PROCERGS
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  RIO DE JANEIRO | PRODERJ

DESENHO INSTITUCIONAL
racionaliza recursos

 Patrícia Cornils

Diante da falta de recursos orçamentários, o caminho para o Proderj, a exemplo 
de outras empresas de TICs, tem sido das parcerias. Do legado das Olimpíadas vai 
receber um moderno datacenter e redes WiFi para iluminar 41 pontos da cidade.

No final de novembro de 2015, o governador do 
Rio de Janeiro determinou às secretarias de governo 
que todas as iniciativas relacionadas a Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TICs) deveriam, a partir 
dali, passar pelo Proderj – o Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Rio de Janeiro. A deter-
minação concretizou uma mudança institucional pela 
qual o Proderj deixou a Casa Civil e se vinculou à Secre-
taria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nessa 
mudança, foi retomado o papel do Conselho Estadual 
de Tecnologia da Informação (Conseti), do qual partici-
pam o governador, nove secretários e o próprio Proderj.

O objetivo foi dar ao Proderj mecanismos para, efetiva-
mente, exercer o papel de órgão gestor de TIC do gover-
no, explica Antonio Bastos, presidente. “Implantamos um 
novo modelo de governança que nos permite alinhar as 
iniciativas de todo o governo e, a partir disso, estabelecer 
uma estratégia de TI para o Rio de Janeiro”, afirma ele. 

A estratégia será elaborada a partir da coleta das ne-
cessidades de TI de cada secretaria, seu alinhamento à 
estratégia de governo e a definição da Agenda Digital do 
estado até 2020. Um projeto-piloto da Agenda Digital já 
foi feito, em parceria com a PUC/RJ, na Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. 
O processo, no entanto, parou por conta da restrição 
orçamentária pela qual passa o estado, onde os royalties 
da exploração do petróleo têm uma participação impor-
tante no orçamento e a crise causou uma séria queda 
na arrecadação. A meta, agora, é retomar o processo e 
concluir a Agenda Digital até o final deste ano.

A restrição orçamentária criou um paradoxo: no final 
do ano passado, o Proderj tinha conseguido recompor 
o orçamento aprovado para o ano todo de 2016, em 
vez de depender de suplementações orçamentárias 
que, no segundo semestre, ano a ano permitiam à em-

presa pagar seus fornecedores e funcionários e realizar 
investimentos. No entanto, o orçamento aprovado de 
R$ 62 milhões, assim como aconteceu em outros ór-
gãos do estado, foi reduzido para o governo direcionar 
recursos para Saúde, Educação e Segurança e reduzir 
o impacto da queda de arrecadação nessas áreas. Ao 
mesmo tempo, a centralização das compras no Pro-
derj permitiu economias nas aquisições de sistemas e 
equipamentos de TI. “Com isso temos participação na 
gestão de custos com TI em todos os órgãos e ganhos 
de sinergia com a escala das compras, que reduz os 
preços”, explica Bastos.

Neste cenário de menos recursos do que o ideal, 
parcerias são fundamentais para realizar os  projetos da 
autarquia. Um deles é o novo datacenter, que será um 
legado dos Jogos Olímpicos 2016. O Proderj e a IplanRio 
– Empresa Municipal de Informática da Cidade do Rio 
de Janeiro têm um projeto conjunto para receber, depois 
do encerramento dos jogos, os equipamentos da Cisco 
instalados em dois datacenters, um centro de controle 
e salas de comunicação instaladas para as Olimpíadas. 
“Esses equipamentos não vão voltar para os EUA, nós 
vamos absorvê-los por meio de doação”, conta Bastos. 

Da mesma forma, o Proderj vai reativar redes de WiFi 
gratuitas em comunidades ao realizar um acordo com 
empresas interessadas em implantar redes sem fio em 
locais turísticos da cidade para atender à demanda das 
Olimpíadas – em contrapartida às autorizações para a 
instalação dessas redes, as empresas vão se compro-
meter a atender as 15 comunidades e mais 41 pontos 
da cidade, com WiFi gratuito, por dois anos. 

O datacenter do Proderj deverá ser implantado no 
novo Centro Administrativo do estado do Rio de Janeiro e, 
a partir daí, o centro de tecnologia vai adotar a tecnologia 
de nuvem. Uma nuvem híbrida, para contar com capaci-
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dade de fora da rede de governo nos picos de produção.

Outro projeto estrutural do Proderj é o Rio Digital, uma 
parceria público-privada para conectar por fibras ópticas 
todos os 92 municípios do estado. Este projeto acontece-
rá em dois passos. O Proderj prepara uma licitação para 
contratar da iniciativa privada a fase 3 da Infovia do estado. 

“Uma nuvem híbrida, para contar com capacidade 
de fora da rede de governo nos picos de produção, 
como por exemplo o período de matrícula dos alunos 
nas escolas públicas estaduais, quando a demanda dos 
cidadãos para se conectar ao serviço na rede do estado 
aumenta consideravelmente.”

Hoje, a conectividade do governo é fornecida pela Oi, 
a um custo de cerca de R$ 1 milhão por mês. A licitação 
para os 5 mil links de governo deverá reduzir este custo. 
E será a última, prevê Bastos, realizada pelo governo. O 
próximo passo será implantar o Rio Digital. O governo 
do estado vai contratar um consórcio para conectar os 
municípios em banda larga, do qual poderão participar 
inclusive empresas elétricas. Os recursos hoje usados 
para pagar a conectividade serão a garantia ao consór-
cio – o governo será um de seus grandes clientes –, que 
poderá explorar a rede por 30 anos. Em consulta feita 
pelo governo em 2015, 23 consórcios mostraram inte-
resse, afirma Bastos. A ideia é lançar o edital em 2017. 

“A meta do Rio Digital é levar conectividade em ban-
da larga a todo o interior do Rio de Janeiro, assim como 
oferecer um pacote básico de serviços a cada prefeitura 
onde a rede passar. A Proderj ainda está elaborando 
este leque de serviços”, relata Bastos. Outra exigência, 
diz ele, será a de conectar os municípios, mesmo que 
seja por meio de rádio, ainda no primeiro ano de im-
plantação, para depois substituir essas conexões por 
fibra, conforme a expansão da rede óptica.

“O novo modelo de governança 
vai nos permitir alinhar iniciativas 
de todo o governo e estabelecer 
uma estratégia de TI”

Antonio Bastos, presidente do Proderj

Capacidade de armazenamento: 
35 TB nos mainframes, 702 terabytes nas 
plataformas distribuídas

Principais tecnologias e fornecedores:
• Oracle e Linux
• Oracle, IBM, Allen

Principais projetos em desenvolvimento:
• Agenda Digital
• Novo datacenter
• Nuvem híbrida no novo datacenter
• Infovia 3 / Rio Digital

Número de funcionários: 
476 ativos, sendo cerca de 50% lotados 
em outros órgãos do governo

Orçamento de 2016: 
R$ 62 milhões 
(o governo do Rio de Janeiro suspendeu 
pagamentos e priorizou as áreas de Saúde, 
Educação, Segurança: portanto, os R$ 62 
milhões não serão executados integralmente)

PRODERJ
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  SANTA CATARINA | CIASC

PLANO ESTRATÉGICO 
com novas verticais

 Wanise Ferreira

As prioridades da empresa de TICs são a infovia SC, a rede de fibra óptica do 
governo; o datacenter; inteligência nos processos; desenvolvimento de aplicativos 
móveis; e desenvolvimento de software, todas ligadas à vice-presidência de tecnologia.

O desafio que a diretoria do Ciasc (Centro de In-
formática e Automação do Estado de Santa Catarina) 
colocou para a empresa, em fevereiro de 2015, pode 
parecer natural para a uma companhia de TIC: torná-
-la uma companhia de referência em provimento de 
tecnologia no estado. Mas, na verdade, esse objetivo 
encontra um mosaico formado de desafios em várias 
frentes. Para contornar todos os obstáculos foi estabe-
lecido um plano estratégico que representa uma nova 
dinâmica, nova estrutura, novos procedimentos e verti-
cais de atuação.

Sob a gestão do governador Raimundo Colombo, a 
presidência da Ciasc ficou a cargo do empresário Rober-
to Amaral, que se licenciou para concorrer à prefeitura de 
Lages. O comando está, atualmente, com Luiz Antonio da 
Costa e Silva, vice-presidente e presidente em exercício, 
para quem todas as estratégias têm como objetivo cola-
borar para o governo digital mais próximo do cidadão.

A empresa adotou o modelo PMGI - Produto, Mer-
cado, Gestão Financeira e Institucional — para estruturar 
um novo modelo de negócios. Silva conta que foram de-
finidas cinco verticais: infovia SC, a rede de fibra óptica 
do governo; datacenter; inteligência; desenvolvimento de 
aplicativos móveis; e desenvolvimento de software, todas 
ligadas diretamente à vice-presidência de tecnologia.

Para superar um problema na área de infraestrutura, 
com várias redes contratadas pelos órgãos da adminis-
tração pública com redundância de custos e gerência 
descentralizada, o Ciasc implementou um programa 
de unificação da infraestrutura. A infovia SC conta, atu-
almente, com 676 km de fibra óptica, 673 unidades 
atendidas e backbone estadual interligando 17 cidades. 
Conta, ainda, com redes metropolitanas em Florianópo-
lis, Blumenau, Criciúma, Lages, Joinville, Jaraguá do Sul, 
Rio do Sul, Itajaí e Chapecó.

Segundo Silva, a área de inteligência e governo que 
está sendo estruturada trabalha com duas vertentes: 
uma voltada para os governantes, para mitigar as falsas 
prioridades e estabelecer metas concretas baseadas na 
necessidade dos cidadãos, e outra para ampliar a oferta 
de serviços para a população. Nesse segundo aspecto, 
está a todo vapor o desenvolvimento de um portal que 
tem como proposta ser o local único de acesso aos ser-
viços governamentais e também permitir a interação e 
a comunicação. “Queremos um único local para que o 
cidadão possa conversar com o governo de forma amis-
tosa”, disse o executivo.

O Ciasc ampliou investimentos no datacenter com a 
proposta de reunir em um único ambiente controlado 
os diversos equipamentos para armazenamento e pro-
cessamento das bases de dados corporativas do gover-
no catarinense. Foi concentrado nesse centro de dados 
o atendimento a 370 clientes da administração pública 
estadual e federal. Para Silva, já funciona como uma nu-
vem do governo. Mas isso não afasta a implantação de 
uma plataforma de cloud computing que, pela sua pre-
visão, deverá está finalizada em dois anos.

No início do ano, o governo catarinense lançou o 
aplicativo Dengue SC, para que a população possa ser 
informada sobre a doença e denunciar eventuais cria-
douros de Aedes Aegypti aos órgãos de controle por 
meio de fotos e localização por geoprocessamento. De-
senvolvido pelo Ciasc, o app também conta com um 
forte processo de integração com outros órgãos, como 
Ministério da Saúde, Forças Armadas e outros envolvi-
dos no combate à doença.

“O aplicativo mostrou uma forte vontade da popu-
lação de atividades com as quais possa contribuir e 
participar”, disse Silva. O mesmo conceito deverá ser 
aplicado em outro aplicativo desenvolvido pela empre-
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sa, dessa vez para mapear e ajudar na caça ao javali 
no estado. Há problemas sanitários e econômicos que 
pesam nessa questão — como a contaminação do reba-
nho suíno em Santa Catarina — que podem, inclusive, 
afetar exportações dessa carne.

A estrutrura do novo app também deverá ser cola-
borativa, com coleta de informações de produtores ru-
rais e outros agentes para criar um banco de dados e 
um mapeamento indicando os locais onde há maior 
probabilidade de esses animais serem encontrados. 
Esses dados também terão de ser integrados aos de 
outros órgãos, como a Polícia Ambiental.

Há um ano, o Ciasc implantou uma nova metodolo-
gia para executar e entregar um trabalho para o cliente, 
que é baseada no Manifesto para o Desenvolvimento 
Ágil de Software. Lançado nos Estados Unidos em 2001 
por um grupo de profissionais desse mercado, seu ob-
jetivo é melhorar o desempenho de projetos. O Ciasc 
vem usando o método para priorizar a entrega contínua 
e adiantada de software, em menor tempo. Para pro-
mover discussões sobre essa metodologia tanto inter-
namente quanto com clientes e terceiros, a empresa já 
realizou duas edições do Agile Experience.

Para o presidente interino, a transformação digital 
nas empresas públicas de TIC é um processo inexorá-
vel e será fundamental para a definição e implantação 
de ações governamentais. E também árduo, pois exigirá 
por parte dos governos uma transformação de proce-
dimentos que hoje são culturais. “Em 2020, teremos 
50 bilhões de dispositivos conectados, isso vai mudar 
completamente a relação que temos com a tecnologia 
neste momento”, comentou. A inovação e a transfor-
mação digital estarão à frente de todas as iniciativas, na 
sua avaliação. E é justamente nesse caminho que ele 
quer o Ciasc.

“O aplicativo (de controle do
Aedes Aegypti) mostrou uma 
forte vontade da população
de questões mais participativas”

Luiz Antonio da Costa e Silva, 
presidente em exercício do Ciasc

Capacidade de processamento:
335 Mips

Capacidade de armazenamento: 
1,3 PB

Principais fornecedores de tecnologia: 
IBM, CA programas de computador, 
OMTX, Compiwire, Setrix, Kladann, WI 
Telecomunicações, Furukawa, Prismian e 
Padtec

Principais projetos em desenvolvimento: 
desenvolvimento de um portal que seja 
o local único de acesso aos serviços 
governamentais e também permita a 
interação e comunicação; implantação da 
plataforma de cloud computing 

Número de funcionários: 329

Orçamento para 2016: 
R$ 10 milhões de investimento

CIASC
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  SÃO PAULO | PRODESP

A LOCOMOTIVA PAULISTA
na inovação

 Wanise Ferreira

De um lado, a empresa investe em ampliar a SP Serviços, com apps voltadas 
ao atendimento do cidadão. De outro, aposta em tecnologias para baixar custos, 
como o VoIP, e em recursos de Big Data e BI para cruzar informações.

São Paulo é um estado com mais de 44 milhões 
de habitantes o que corresponde a 22% da população 
brasileira. Somente este dado já dá uma ideia da escala 
com que se multiplicam os desafios na área tecnológi-
ca. Mas há vários outros, como uma demanda altíssima 
dos cidadãos por serviços digitais cada vez mais rápidos 
e eficientes e uma estrutura governamental em proces-
so de modernização. Não é por acaso que a Prodesp, 
somente este ano, tenha de conduzir simultaneamente 
centenas de projetos ao mesmo tempo, dos quais 23 
considerados relevantes.

“Atualmente, as pessoas conseguem resolver quase 
tudo pelos dispositivos móveis. Os governos estão res-
pondendo a isso com certo atraso, mas essa transfor-
mação digital está ocorrendo e deve ganhar velocidade”, 
comenta Célio Bozola, presidente do órgão que, anual-
mente, investe cerca de 12% do faturamento líquido, o 
que pode representar de R$ 80 milhões a R$ 100 milhões.

A infraestrutura consome boa parte desse investi-
mento, segundo o executivo. Na área de conectivida-
de, a empresa conta com uma rede de alta velocidade 
contratada da Telefônica, com mais de 16 mil pontos 
conectados para dados e internet. Em relação à voz, a 
empresa está envolvida em implantar o sistema de VoIP 
para todos os órgãos estaduais. “Quando você organiza 
todos os serviços, você consegue baixar significativa-
mente o custo”, diz Bozola.

 No caso do VoIP na área pública estadual, essa eco-
nomia pode chegar a R$ 30 milhões ao ano. A com-
panhia contratou o CPqD para auxiliar na escolha das 
melhores alternativas e economia de custos. A ideia, 
afirmou o executivo, é escolher um ou dois provedores 
do serviço para todo o estado, um processo que deverá 
envolver a licitação ainda no primeiro semestre de 2016 
para possível implantação a partir de 2017.

A Prodesp já tem os sistemas de BI e analíticos 
como ferramentas importantes na prestação de servi-
ços, inclusive oferecendo soluções corporativas de Bu-
siness Intelligence para órgãos que quiserem gerenciar 
alguns serviços, como folha de pagamento. O Centro 
Paula Souza e o IAMSPE - Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadual, por exemplo, contam, 
desde outubro de 2012, com um sistema que permite a 
geração dinâmica de informações referentes à despesa 
de pessoal e sua disponibilização por meio de painéis 
gráficos e estatísticos.

Mas o domínio das ferramentas de Big Data foi 
de grande importância em outro projeto, o Detecta, 
que envolve um trabalho conjunto com a Secretaria 
de Segurança Pública. “Estamos trabalhando com oito 
bancos de dados que são analisados e permitem uma 
correlação entre as informações que resultam em 
emissão de alertas para a segurança”, ressalta Bozo-
la. O Detecta foi comprado da Microsoft, detentora da 
tecnologia, pelo governo estadual, via Prodesp, por  
R$ 9,7 milhões. 

O nome original do sistema é DAS (Domain Awa-
reness System ou Sistema de Domínio da Consciência, 
em livre tradução) e permite uma função tecnológica 
chamada de Consciência Situacional, que é esse acesso 
e cruzamento de informações para facilitar aos policiais 
o entendimento das situações com as quais estão li-
dando.  “A meta para o Detecta, agora, é ampliar fontes 
de informação no sistema, adicionando mais funciona-
lidades, e expandir seu uso para todo o estado”, obser-
va o presidente da empresa.

Mas não faltam mais desafios e projetos para a em-
presa. Um deles envolve o chamado Poupatempo de Se-
gunda Geração. “O Poupatempo já tem 18 anos e che-
gou o momento de reiventá-lo, agregando mais serviços 
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eletrônicos e mais eficiência”, salienta Bozola. E mais 
mobilidade, com algumas facilidades como agendamen-
to, guia de serviços públicos prestados ou até achados e 
perdidos já disponível nos celulares via SP Serviços. 

Entre as novidades do Poupatempo de nova gera-
ção algumas já estão implantadas, como um novo por-
tal que é muito mais acessível. E poderão surgir outras 
inovações, como comando de voz para o atendimento 
eletrônico ou mesmo a realização de alguns serviços 
virtuais pelos dispositivos móveis que não sejam co-
brados do cidadão, uma negociação que passa pelas 
operadoras móveis.

O SP Serviços também é considerado pelo executivo 
como um avanço importante no atendimento das neces-
sidades da população. Lançado em 2014, ele tem como 
proposta funcionar como uma loja de apps do governo 
de São Paulo. Em abril, com o lançamento do aplicativo 
Cetesb, o 31º de sua biblioteca de apps, o serviço con-
tava com mais de 3,5 milhões de downloads, de acordo 
com o executivo. 

Entre os aplicativos que chegaram ao SP Serviços em 
2015 estava também uma ferramenta voltada para o 
produtor rural. Trata-se de um app mobile que permite 
checar via dispositivos móveis a autenticidade e valida-
de da PTV (Permissão Eletrônica de Transporte Vegetal). 
Essa solução é parte de outro projeto comandado pela 
Prodesp recentemente e que envolve o uso da tecno-
logia para tornar mais eficiente o controle sanitário dos 
produtos agropecuários no estado. 

A empresa também está envolvida no projeto saúde 
eletrônica para o estado de São Paulo. Conforme Bo-
zola, a proposta é automatizar 50 hospitais até o final 
de 2017 ou mais tardar início de 2018. Atualmente 28 
hospitais estão participando dessa iniciativa.

“Quando você organiza todos
os serviços prestados pelo 
estado, você consegue baixar
significativamente o custo”

Célio Bozola, presidente da Prodesp

Capacidade de processamento: 
9.206 Mips

Capacidade de armazenamento: 
1,2 PB de área de armazenamento 
e 1,8 PB de backup (sistema robótico)

Principais fornecedores e tecnologias
Tecnologias: .Net; Java; Cobol; e diversas 
outras dos fornecedores abaixo
Fornecedores: IBM, Oracle, Microsoft e 
diversos outros

Principais projetos em desenvolvimento 
Poupatempo 2ª Geração; S4SP (gestão 
hospitalar e saúde); Inquérito Policial Eletrônico;
SIM – Sistema Integrado de Multas; Gedave – 
Gestão da Defesa Animal e Vegetal

Número de funcionários:
Cerca de 1.950 

Orçamento para 2016: 
R$ 950 milhões (receitas)

PRODESP
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  SERGIPE | EMGETIS

PROJETOS PARA INFOVIA,
datacenter e segurança

 Patricia Cornils

Sergipe, ainda totalmente dependente da rede das operadoras, 
conseguiu recursos da USTDA para desenvolver o projeto de uma infovia para 
cobrir o estado com rede óptica e links de rádio.

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação 
(Emgetis) assinou, em fevereio deste ano, um contrato 
com a PTS Data Center Solutions, empresa escolhida em 
uma licitação realizada pela Agência dos Estados Uni-
dos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA), com 
apoio da própria Emgetis, para dar o pontapé inicial do 
Plano de Modernização e Expansão de TI em Sergipe.

Com recursos da USTDA, no valor de US$ 600 mil 
(cerca de R$ 2,3 milhões), a PTS vai desenvolver um 
plano para a implantação de uma rede de banda lar-
ga que conecte todos os 75 municípios de estado por 
meio de fibras ópticas e links de rádio; de um data-
center para a Rede Governo, além de uma estratégia 
preventiva de segurança da informação e procedimen-
tos para recuperação de desastres e continuidade do 
ambiente de negócios.

“A Emgetis centralizará toda a sua evolução desse 
projeto, que é estratégico para todo o estado, princi-
palmente na oferta dos serviços eletrônicos prestados 
pelo governo”, afirma o diretor-presidente, Ezio Faro. 
“Teremos uma maior responsabilidade, demandas de 
manutenção e conservação da rede. E buscaremos no-
vos parceiros que possam compartilhar o uso da rede e 
também sua manutenção e conservação”, diz ele.

Contratada inteiramente com recursos da agência 
americana, a PTS vai entregar ao governo do estado 
projetos executivos, prontos para serem licitados. “No 
datacenter, eles vão especificar equipamentos e tecno-
logias”, explica Mário Vasconcelos, assessor de planeja-
mento e coordenador do projeto na Emgetis. O projeto 
de modernização consta no Plano Plurianual do gover-
no desde 2012, mas a participação da USTDA foi funda-
mental para tirá-lo do papel, diz Vasconcelos. “Seria di-
fícil conseguir, sem custo para o governo, a experiência 
que as empresas americanas estão trazendo”, constata 

ele. Ele acrescenta que este é um projeto de longo pra-
zo, que começa agora e que em cinco a dez anos vai 
modernizar a infraestrutura de TI do governo do estado.

Hoje o backup das informações críticas dos serviços 
de governo é feito no Banco de Sergipe (Banese). Com 
a implantação do datacenter, todas as secretarias do 
estado passarão a ser atendidas por ele e o backup 
passará a ser interno. Além disso, o estado terá uma 
infovia pública. Hoje, a conexão dos órgão do governos 
é feita com links alugados da Oi e da Embratel e fibras 
da RNP, na área metropolitana de Aracaju.

Mais que isso, a expectativa dos gestores públicos é 
de que, além de reduzir custos, com uma infraestrutura 
mais eficiente de comunicações, o projeto proporcio-
ne maior velocidade e eficiência na entrega de servi-
ços públicos à população. Os benefícios esperados, de 
acordo com a Emgetis, passam por ações na área de 
segurança pública, com interligação entre delegacias e 
monitoramento por câmeras; uma rede mais ágil de 
atendimento na saúde, com a interligação das unida-
des de pronto atendimento e o uso de telemedicina; e 
a ampliação do acesso à banda larga, com a conexão 
em alta velocidade de telecentros e escolas públicas.

Nos próximos seis meses, tempo de duração do 
contrato, equipes da PTS e da Emgetis vão elaborar, 
além dos projetos executivos da rede, do datacenter 
e de segurança da informação, relatórios sobre seus 
impactos no desenvolvimento econômico do estado. 
“É um conjunto de dez relatórios intermediários que, 
ao longo do projeto, auxiliarão o governo a prosseguir 
no melhor caminho possível em relação à tecnologia”, 
explicou Júlio Feferman, representante da PTS, na assi-
natura do contrato. 

Outro projeto prioritário para a Emgetis é o PTT Ser-
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gipe - Ponto de Troca de Tráfego. Em funcionamento 
desde janeiro, o PTT é uma iniciativa do governo de 
Sergipe e atende à própria Emgetis (que coordenou o 
projeto), o Banco do Estado de Sergipe (Banese) e à 
empresa BK Telecom. 

O objetivo do PTT é tornar mais racional o tráfego 
internet e aproximar dos distribuidores os conteúdos 
acessados pela população do estado. Na prática, ao 
conectar seus servidores a este ponto único, os prove-
dores de serviços na rede que, ao conectar seus servi-
dores, agilizam o tráfego de informações. 

Além da BK, cinco provedores de Sergipe já tinham 
manifestado, em abril, o interesse de trocar tráfego pelo 
ponto. O analista de TI do Banese, Francisco Brasileiro, 
em entrevista à Emgetis, cita como exemplo a experiên-
cia do banco. “Os clientes que acessam o site do Bane-
se, seja para fazer uma movimentação financeira pelo 
internet bank ou demais serviços, precisam acessar 
através de provedores nas suas cidades. Então, com a 
participação dos provedores no PTT, alcançaremos uma 
maior velocidade, tempo de resposta e a sensação de 
um serviço de qualidade para nossos clientes”.

Ricardo Tavares, gerente de projetos de TICs da Em-
getis, explica que a empresa se dispõe a abrigar gratuita-
mente CDNs de grandes provedores de conteúdo, como 
Google, Facebook, Akamai e Netflix, entre outros. De 
acordo com Tavares, o objetivo da Emgetis não é operar 
infinidamente o PTT. “Podemos transferir a gestão para 
o NIC.br, cedendo nossas instalações e equipamentos”, 
diz ele. O ponto foi montado dentro da empresa, com 
equipamentos disponíveis em outras secretarias e ór-
gãos do governo. Também participaram da criação do 
PTT o Banese e a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pes-
quisa -  organização social ligada ao Ministério de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação).

“O projeto é estratégico  
para o estado, principalmente
para a prestação de serviços 
eletrônicos de governo”

Ézio Faro, presidente da Emgetis

Capacidade de armazenamento: 
80 TB

Principais tecnologias e fornecedores: 
Tecnologias: VM e MPLS
Fornecedores: HP, VMware, SAG, Oracle, 
Microsoft, Red Hat

Principais projetos em 
desenvolvimento: 
PTT Sergipe e Plano de Modernização 
e Expansão de TI.

Número de funcionários
136 empregados efetivos

Orçamento de 2016: 
R$ 16 milhões

EMGETIS
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  BELÉM DO PARÁ | CINBESA

DA INTERNET
para uma rede óptica

 Patrícia Cornils

Em dois anos, Belém saiu da conectividade zero para uma rede moderna, 
que interliga todas as secretarias e unidades, conseguiu montar um novo 
datacenter e atualizou sistemas, como o banco de dados Adabas.

Em 2014, a Companhia de Tecnologia da Informa-
ção de Belém (Cinbesa) tinha conectividade zero – os 
sistemas da prefeitura não se conectavam em rede 
própria e sim pela internet – e a capacidade de arma-
zenagem de seu sistema era de 30 terabytes quase 
inteiramente ocupados. Não era possível oferecer um 
novo serviço à administração pública ou aos cidadãos 
de Belém sem remover outra aplicação.

Em maio de 2016, todas as secretarias municipais 
menos três (Justiça, Esportes e Turismo) estão interliga-
das por uma rede de fibras ópticas que vai ter, quando 
totalmente implantada, 350 quilômetros na área me-
tropolitana e vai conectar todas as secretarias e órgãos 
da prefeitura. Além disso, em janeiro de 2015 a em-
presa colocou em operação um novo datacenter com 
três servidores HP de alta disponibilidade, capacidade 
de até 70 servidores virtuais cada um e capacidade de 
armazenamento de 400 terabytes. E o banco de dados 
Adabas, que era o mesmo há 18 anos e no qual estão 
todas as informações sobre arrecadação e financeiras 
da prefeitura, foi finalmente atualizado.

A atualização na infrestrutura da empresa foi feita 
antes dos cortes de 30% no orçamento em 2015 e mais 
20% em 2016 e deveu-se a uma decisão política. “O 
prefeito compreendeu que sem isso não teríamos con-
dições de melhor atender a administração e a popula-
ção”, afirma José Régis Júnior, presidente da Cinbesa. 

A rede metropolitana é resultado de um consórcio 
entre a Cinbesa, o Banco do Estado do Pará (Banpará), 
a Empresa de Processamento de Dados do Pará (Pro-
depa) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), em que 
cada parceiro ocupa um par de fibras das redes que 
implanta e oferece os demais para o consórcio. “Ela é 
fundamental para a prefeitura porque nos permite in-
terligar, em alta velocidade, de forma a que as secreta-

Capacidade de armazenamento: 
259,18TB líquidos (datacenter)

Capacidade de processamento: 158GHz 
(3 Servidores HP ProLiant DL380p Gen8, 
cada um com 16 CPUs x 3,292Ghz)
  
Principais tecnologias e fornecedores:
Tecnologias: Aplicações Jboss, TomCat 
Apache, PHP, ASP, Natural Bases de dados 
Oracle, Adabas, Postgres, MySql, Sql Server
Fornecedores: Prodepa, Embratel, Macid, 
SoftwareAG, Servix, Shift Engenharia, 
Teracom, Smartwave

Principais projetos em desenvolvimento:
Implantação de rede de fibra óptica 
metropolitana; Construção de sala segura 
para Datacenter; Instalação de WiFi do 
Círio de Nazaré; Aplicativo QR-CODE 
com identificação para árvores, Igrejas, 
Monumentos, Ruas e Praças.
APP sobre a cidade em 3 línguas

Número de funcionários: 147

Investimento de 2016: R$ 3 milhões

CINBESA
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rias façam os lançamentos com agilidade nos sistemas 
de controle patrimonial, financeiro, recursos humanos, 
etc”, explica Régis. “E também porque, com as cone-
xões, podemos prestar serviços como a oferta de toda 
tecnologia do BRT (transporte rápido por ônibus, na si-
gla em inglês) e do sistema de saúde”, acrescenta ele.

A primeira fase do BRT, com vinte quilômetros, seria 
inaugurada em junho de 2016 e a Cinbesa não apenas 
fornecerá a fibra, mas, também, toda a tecnologia de 
operação das linhas, câmeras de monitoramento e ca-
tracas. A rede também vai ser usada em um sistema de 
videoconferência entre as secretarias e o gabinete do 
prefeito, e o sistema de digitalização de documentos já 
em operação em sete secretarias.

Já na área da saúde, um dos principais projetos des-
sa gestão, implantado em maio, é o Bem Estar Belém, 
um sistema digital de gestão das unidades de saúde 
que gerencia desde a marcação da consulta; o regis-
tro dos pacientes, seus exames, diagnósticos, procedi-
mentos, receitas; até a escala e horários de trabalho 
dos profissionais de saúde e estoques das farmácias. 
O código fonte do sistema foi cedido pela prefeitura de 
Vitória (ES) e customizado pela Cinbesa. 

Endereço 
obrigatório
para quem 
quer se informar
sobre os 
mercados de 
Telecomunicações,
TI e internet.

Para receber a newsletter diária com as 
matérias publicadas, basta se cadastrar
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“Com as conexões, agora 
podemos prestar serviços 
como a oferta da tecnologia 
do BRT e do sistema de 
saúde do município”

José Régis Júnior, presidente da Cinbesa. 
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  CURITIBA | ICI

EXPERTISE EM GESTÃO
pública de ponta

 Ana Cecilia Americano

Com uma longa tradição na aplicação das TICs na gestão pública, o ICI de Curitiba, 
que já atende outras cidades do país, e inova nos serviços ao cidadão, com o 
lançamento de um chat adaptado a celulares com inteligência artificial.

Quando motoristas e cobradores de ônibus de 
Curitiba entram em greve, a prefeitura já sabe: as li-
gações para a central de atendimento dos serviços do 
município simplesmente explodem. À procura de in-
formações, os cidadãos curitibanos criam um fluxo de 
milhares de questionamentos e reclamações capaz de 
sobrecarregar a central de atendimento ao cidadão em 
poucos minutos. Mas o ICI, ex-Instituto Curitiba de In-
formática, agora renomeado Instituto das Cidades In-
teligentes, colocou em teste uma solução que deverá 
atenuar o problema – o 156 Mobile, ou e-cidadão. Ela 
compreende um chat adaptado para celulares, com in-
teligência artificial e georreferenciamento, capaz de res-
ponder, simultaneamente, a milhares de pessoas.

O piloto do chat mobile já tinha cinco meses de tes-
te, em abril, e permite que o atendimento à população 
não se limite mais ao número de atendentes de plan-
tão. Ele garante o acesso à Central de Atendimento da 
cidade para denúncias, reclamações e o envio de fotos. 
A geolocalização dispensa o usuário, por exemplo, de 
digitar o endereço em que se encontra, ou da neces-
sidade de identificar uma foto de uma cena de rua, na 
hora de solicitar algum serviço.

A cidade, aliás, está na vanguarda do e-government. 
Seu portal recebe, em média, um milhão de acessos 
mensais. Possui hoje cerca de 700 serviços online. En-
tre eles, o Portal da Transparência, que segundo a Con-
troladoria Geral da União ganhou nota 10, a máxima 
da Escala Brasil Transparente. Ali podem ser acessadas 
informações sobre o orçamento municipal, receitas, 
despesas, balanços, prestação de contas, plano de go-
verno, compras, educação fiscal, legislação e funcio-
nários. Uma nova versão do portal entrou no ar em 
setembro de 2015, simplificando a navegação e a sua 
integração com o Sistema de Gestão Pública e Meta4 
do município.

Além dos tradicionais serviços online, o ICI busca 
agora entregar soluções móveis, a exemplo do chat in-
teligente. A solução é apenas uma dentre centenas de 
aplicativos que o ICI desenvolve para atender ao muni-
cípio. A novidade é que essa expertise vem despertan-
do a demanda por serviços em outros municípios, que 
já utilizam o ICI como fornecedor, caso das prefeituras 
de Teresina, no Piauí, e Osasco, em São Paulo. Com 
isso, a dependência do ICI em relação à Curitiba está 
caindo, segundo Luiz Mário Luchetta, diretor-presiden-
te – de 95% do faturamento para os atuais 63%.

Com um orçamento respeitável de R$ 166 milhões 
em 2016, deverá investir R$ 3 milhões na evolução dos 
principais produtos, bem como no aprimoramento da 
infraestrutura. “Queremos garantir o nosso futuro for-
necendo para diversos atores do setor público”, susten-
ta o executivo. Mas, mais do que apenas entregar solu-
ções, a meta do Instituto é fazê-lo visando à integração 
entre soluções e plataformas legadas. 

Entre seus desafios de 2016 está o crescimento de 
20% no faturamento e uma maior diversificação de 
clientes atendidos. “Entramos nas secretarias dos mu-
nicípios onde for maior o aperto delas”, comenta. “Em 
geral, dificilmente alguém nos contrata para fazermos 
tudo de uma vez. Vamos conquistando uma secretaria, 
depois outra”, acrescenta.

Em Curitiba, o legado abrange mais de 200 sistemas 
integrados, os quais devem ser mantidos e atualizados. 
Daí o plano proposto pelo ICI de implantar uma pla-
taforma inteligente na capital do Paraná, de forma a 
otimizar os recursos públicos.  “Caminha para o BAM”, 
resume o gestor. O termo vem do inglês, Business Ac-
tivity Monitoring, ou Monitoramento da Atividade de 
Negócios. Na prática, esse tipo de solução permite aos 
gestores ter uma noção em tempo real do que está 
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acontecendo nos diversos sistemas que estão sendo 
processados e em que situação se encontram os diver-
sos processos. Isso é possível por meio de sensores na 
ponta das inúmeras aplicações. 

O BAM já vem sendo usado para a coleta de sangue 
desde 2014. O ICI desenvolveu para o Hematologia e 
Hemoterapia do Paraná (Hemepar) um app para pro-
mover e incentivar a prática em todo o Paraná, em 22 
pontos de coleta. O Hemogram, como é chamado, usa 
o sistema operacional Android e permite ao usuário 
que o baixar em seu celular solicitar doações de san-
gue para um parente ou amigo que necessitar de uma 
transfusão. Os alertas também são acionados sempre 
que o Hemepar atinge níveis de estoques baixos. Nes-
ses casos, o cidadão recebe um alerta com o tipo de 
sangue necessário e qual unidade solicita a doação.

“Vamos adotar o BAM na saúde, para saber, por 
exemplo, se o tempo da consulta médica está aquém 
do desejável”, comenta. Um primeiro piloto está sendo 
desenvolvido para a Fundação de Ação Social, que dá 
apoio a moradores de rua. A ideia é tentar avaliar como 
está a entrega desse órgão. “Também é possível usarmos 
o BAM na Secretaria de Abastecimento para sabermos 
– sempre em uma parceria com os estabelecimentos – 
que produtos existem nas prateleiras das farmácias e ar-
mazéns de um determinado bairro”, exemplifica. 

Por trás de tantos planos, o ICI tem procurado pavi-
mentar o seu trajeto em busca de uma maior excelência 
entre seus quadros. Já ostenta as certificações NBR ISO 
9001:2008 e MPS.BR nas categorias Serviços e Softwa-
re; e a MPS.BR Software Nível G e NBR:ISO 9001:2008. 
Seu quadro de colaboradores possui hoje a capacidade 
de entrega de 20.000 horas/mês de desenvolvimento 
de software, dedicadas a projetos de aplicações web, 
portais, BI, mobile e geoprocessamento. 

“Hoje, nosso principal papel
é integrar tudo o que for
possível. Não queremos só 
fornecer soluções”

Luiz Mário Luchetta, diretor-presidente do ICI

Capacidade de processamento: 78 Mips

Capacidade de armazenamento: 
130 mil IOPS (Input/Output Operations per 
Second)

Principais tecnologias e fornecedores:
Modelos: MPS.BR, ITIL, UML, Open-UP, W3C.
Ferramentas: Enterprise Architet, Tortoise 
SVN, Adobe Photoshop, Visual Studio, SQL 
Server, Asp.Net, Pentaho, Mobile IOS, ArcGis 
Server.
Metodologia: Bottom-UP, APF, UCP.
Integração: WSO2, Java.
Linguagens: Asp.Net C#, HTML 5, CSS3, 
Java Script, Jquery, Bootstrap, SQL,ArcObjects.
Bando de Dados: SQL Server, MySQL, 
Mobile SQLLite.

Projetos em desenvolvimento
Evolução do portal da Central de Atendimento 
e Informações 156; da solução Legisladoc; e 
da solução Atendimento ao Cidadão.

Total de funcionários: 659 

Orçamento de 2016: R$ 166 milhões
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  RECIFE | EMPREL

RECURSOS HUMANOS
com certificação

 Ana Cecilia Americano

Com uma equipe qualificada, a empresa de TICs do Recife é forte em desenvolvimento 
interno. A menina dos olhos é o portal Dados Abertos, com um enorme volume de 
informações que podem ser usadas pela população para gerar apps.

Como a cultura de Recife tem um forte componen-
te de tecnologia, as demandas da cidade se tornaram 
mais sofisticadas. Há mais de uma década, a capital de 
Pernambuco abriga o Porto Digital, um dos principais 
parques tecnológicos do país, com mais de 250 empre-
sas, entre novatas startups e grandes organizações como 
Accenture, IBM, HP, Microsoft e Samsung atuando na 
área.  “Por isso mesmo, o recifense é mais exigente. De 
outro lado, encontramos na região parceiros de excelen-
te nível para desenvolvermos soluções a quatro mãos. 
De forma geral, esta característica é muito positiva”, ava-
lia Eugênio José Batista Antunes, diretor presidente da 
Emprel, Empresa Municipal de Informática do Recife.

Se o cenário é estimulante, o maior desafio é aten-
der à demanda crescente de TICs com menos re-
cursos. Antunes administra um orçamento anual de  
R$ 56 milhões e um orçamento de investimento de  
R$ 13 milhões, contra os R$ 17 milhões de 2015. “Apesar 
de alguns cortes, mantivemos os principais projetos fun-
cionando normalmente”, informa o executivo. “E temos 
outros em desenvolvimento”. No total, 20 mil usuários 
dependem dos serviços da empresa e 2 mil chamados 
são atendidos em média, mensalmente. Além do data-
center, no qual roda um mainframe IBM de  271 Mips 
e servidores x86 — Dell, IBM Lenovo e HP – a empresa 
se divide em dar suporte a mais de 150 soluções de TI, 
atendendo ao conjunto da administração municipal.

Segundo o diretor presidente, a infraestrutura da 
empresa está em dia. “Temos modernas ferramentas 
de segurança, de virtualização de servidores, assim 
como sistemas atuais de storage”, declara. Mas há que 
se driblar as restrições do momento, com o adiamento 
de alguns investimentos. A migração dos sistemas da 
empresa para a nuvem segue o objetivo de maior efici-
ência com gastos menores. Batista Antunes conta, sem 
mencionar detalhes, que, após um trabalho conjunto 

das diretorias de Relacionamento e de Infraestrutura, 
foram contratados e implantados serviços de email Mi-
crosoft para os servidores na nuvem, com redução de 
custos e investimentos necessários para a manutenção 
dos serviços oferecidos pela empresa.

Mas a Emprel deve ir além nesse projeto. Vem es-
tudando como fazer para que a atual nuvem possa in-
teragir com uma nuvem privada, a ser contratada no 
mercado. “A empresa tem se dedicado a desenvolver 
um estudo, na linha de servidores e hospedagem, para 
compreender, mensurar e consolidar inúmeros servi-
ços em nuvem. Estão sendo levados em consideração 
aspectos como segurança, sigilo, legalidade, agilidade, 
complexidade, flexibilidade, personalização, manuten-
ção e custeio”, detalha. O projeto, em fase de testes e 
homologação, ainda necessita de investimentos em ca-
pacitação e em equipamentos, além do licenciamento 
de softwares operacionais e de orquestração.

Um dos pontos fortes da empresa, destacado por 
Batista Antunes, é a qualidade do seu corpo técnico.  
Em julho de 2015, a Emprel conquistou o certificado 
internacional Capability Maturity Model - Integration 
(Modelo de Maturidade e Capacitação - Integração, em 
português) de nível 2 nas áreas DEV (desenvolvimento 
de softwares) e SVC (serviço). “Este ano, vamos tentar 
obter o nível 3”, adianta o presidente. 

Com uma qualificada equipe, a empresa tem um 
forte desenvolvimento interno. Mas, quando necessá-
rio, faz contratações de terceiros. A interação nas solu-
ções “mescladas” é realizada pelos analistas de relacio-
namento da Emprel. Eles se tornam responsáveis por 
solicitar o detalhamento da solução para as equipes de 
desenvolvimento executarem o serviço. Em casos de 
maior urgência da demanda e disponibilidade de re-
cursos financeiros, a demanda pode ser encaminhada 
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para fábrica de software externa ou para aquisição de 
produtos prontos. “Acontece de termos equipes mistas, 
nas quais os gerentes do projeto são da Emprel e os 
programadores são terceirizados”, exemplifica. “Contu-
do, o software gerado sempre é de propriedade do mu-
nicípio”, faz questão de frisar Batista Antunes.

Para o presidente, a “menina dos olhos” da casa é o 
portal Dados Abertos da prefeitura, que permitiu que os 
bancos de dados do município possam ser acessados 
pela população. O portal traz inúmeras informações de 
várias secretarias e órgãos do município. Melhor ainda: 
os publica em formato aberto para que possam ser usa-
dos para o desenvolvimento de aplicações diversas. O 
próprio município incentiva esse desenvolvimento, por 
meio de hackatons cidadãos em parceria com a Cam-
pus Party no Recife. Em sua terceira edição,em 2015,  o 
concurso bateu recorde de participação tendo 55 proje-
tos inscritos e 41 apresentados. Atualmente, o portal traz 
a relação de hotéis da cidade, o georreferencimento de 
praças, calçadas, cemitérios, unidades de saúde, semá-
foros. Também oferece, na parte de educação, o total de 
turmas nas escolas, a infraestrutura das escolas, a relação 
de professores, entre outros dados de interesse público. 
Uma parte expressiva do portal é dedicada aos turistas, 
com informações sobre hotéis e pousadas, restaurantes, 
academias, feiras livres e museus. 

Batista Antunes explica que o Portal Dados Abertos vai 
muito além do que prevê a legislação que rege a transpa-
rência no setor público. “Temos os dois portais. Um que 
é o que a lei nos obriga, e o Dados Abertos, muito mais 
criativo e informal, com um volume de dados mais abran-
gente”, explica. A Emprel estuda, ainda, a criação do Café 
Hacker, que será um ambiente de integração e interação 
entre a população e a administração municipal, tendo 
por base os dados abertos do município e que contará 
com um aplicativo próprio.

“Temos modernas 
ferramentas de segurança, 
de virtualização e sistemas 
atuais de storage”

Eugênio José Batista Antunes, 
diretor presidente da Emprel

Capacidade de processamento: 
271 Mips

Principais tecnologias e fornecedores:
Servidor Mainframe – IBM 
Servidores x86 – Dell, IBM Lenovo, HP 
Storage – EMC, IBM 
Virtualizadores – VMWare

Projetos em desenvolvimento: 
Gestão do Conhecimento; ITIL – Processos, 
Mudança; Nuvem Privada; Conecta Recife; 
Melhoria e reformulação do processo de 
desenvolvimento de software; Implantação 
do Sistema de Protocolo Unificado em 
todos os órgãos da Administração Municipal; 
Cidades Inteligentes; Desenvolvimento 
de soluções para combate ao Aedes 
Aegypti; Desenvolvimento e evolução dos 
Painéis de BI; Desenvolvimento e implantação 
de soluções para a Educação 

Total de funcionários: 301 

Orçamento para 2016: R$ 56 milhões
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  SALVADOR | COGEL

GARANTIR O BÁSICO
e orquestrar a demanda

 Ana Cecilia Americano

Em tempos de recursos escassos, é essencial priorizar o essencial e garantir uma 
infraestrutura eficiente. Para isso, o recurso à tecnologia de nuvem é um poderoso 
aliado, pois evita a imobilização de capacidade que só será usada mais adiante.

Ainda que a discussão das TICs na gestão públi-
ca em grandes capitais caminhe para soluções como Big 
Data e Analytics, para o economista Eduardo Merlin, di-
retor-presidente da Companhia de Governança Eletrôni-
ca (Cogel) de Salvador, ter o básico é mais importante. 
Sua meta é garantir uma infraestrutura — aqui entendida 
como uma infovia estável e um datacenter atualizado. 
Tudo para atender à crescente demanda do município. 
“Não podemos encher de passageiros um avião velho, 
antes de reformá-lo”, compara o executivo. Em outra fren-
te, o gestor também se foca no redirecionamento estra-
tégico da empresa, redefinindo seu papel frente às várias 
ilhas de excelência em TICs do município, as quais con-
tam com outras fontes de receitas.

Na prática, a Cogel é partícipe de uma rede metropo-
litana de dados de 140 quilômetros, a Remessa, criada 
há seis anos, que se encontra não apenas desatualizada, 
como passou a ser composta por equipamentos de vários 
fornecedores diferentes. Compreende soluções de rede 
de fibra óptica, rede de radioenlaces (wireless) e rede 
híbrida (fibra + rádio). Hoje, também os links de back 
up são terceirizados com a Oi, e têm o papel de garantir 
redundância à rede. “No início, os equipamento originais 
eram da Extreme Networks. Mas o tempo foi passando 
e, ao longo de anos, diferentes fornecedores, como HP 
e DLink, foram sendo acrescentados à infraestrutura. Isso 
criou uma maior instabilidade na infovia e, ainda que ela 
opere em redundância, a sua capacidade de auto-ajuste 
ficou prejudicada”, comenta. 

Segundo o diagnóstico do diretor-presidente da Cogel, 
é urgente aumentar a capacidade do datacenter tanto em 
armazenamento, como em processamento. Mas o que 
mais preocupa o gestor é o atual índice de disponibilidade, 
de 99,671%. Segundo Merlin, sua meta é adequar todo o 
ambiente para que possa ser classificado como TIER 4, 
nos próximos dois anos, garantindo uma disponibilidade 

de 99,995 %, conforme Norma TIA 942. Isso significa, por 
exemplo, dispor de todos os equipamentos de refrigera-
ção independentes, com dupla alimentação, incluindo os 
equipamentos de esfriamento e de aquecimento, ventila-
ção e sistemas de ar condicionado (HVAC), como, ainda, 
infraestrutura local tolerante a falhas, com instalações de 
armazenamento e distribuição de energia elétrica.

O sonho de Merlin é levar o processamento da Co-
gel para a nuvem. “Esta é a visão da prefeitura de Salva-
dor”, explica. “Por que devemos ter tantos magabytes?”, 
pergunta-se. “Por questões de segurança, necessito ter 
uma capacidade ociosa no meu datacenter. E vou utilizar 
muitos megabytes da minha capacidade atual apenas 
em 2020. Mas, na prática, terei pago por eles o preço 
do megabyte de 2016. E o megabyte de 2016 deverá ser 
80% mais caro do que o megabyte de 2020. Ou seja, 
sem a nuvem, preciso dispor de uma capacidade ociosa 
pagando por ela o preço vigente. E isso não é racional”, 
argumenta o economista. 

Mas, e o desenvolvimento de soluções internas?  “Eu 
disputo recursos com a luz em rua esburacada...”, pontua 
o executivo. Ante as restrições orçamentárias dos últimos 
anos, ele admite que não foi possível à empresa manter 
um maior protagonismo em TICs. 

Alguns órgãos do município como as secretarias de 
Fazenda, Ocupação e Uso do Solo, Educação e Saúde fo-
ram se destacando com projetos próprios em TICs. “São 
órgãos com outras fontes de receita e que não podem 
parar”, pontua. Alguns, inclusive, estão buscando o PMAT 
(Programa de Modernização da Administração Tributá-
ria e de Gestão dos Setores Sociais Básicos) do BNDES. 
Salvador foi contemplado, mas há limitações que estão 
exigindo estudos. Um deles é o fato de o programa exigir 
um índice de nacionalização superior ao que o parque 
atual apresenta. Como o datacenter da empresa é base-
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ado em equipamentos Dell e HP, esta exigência poderá 
ficar comprometida.

Para o economista, as secretarias e órgãos tidos como 
ilhas de excelência em Salvador têm um importante pa-
pel de bench mark para as demais áreas do município. 
“Temos de dar a eles a liberdade de se manterem na pon-
ta, enquanto nós nos dedicamos a garantir a infraestru-
tura e alguns projetos selecionados”, resume. A posição 
da Cogel nesse contexto passou a ser a de garantir uma 
governança, bem como traçar orientações e diretrizes de 
TIC para orquestrar os demais órgãos, participando pon-
tualmente em projetos maiores. 

Em função de um orçamento apertado, Merlin con-
ta que a Cogel dedicou-se a criar um mapa das necessi-
dades das mais diversas áreas do município, a partir de 
um diálogo maior com os usuários. “Mas nem por isso 
o desenvolvimento interno parou”, frisa ele. Uma gerên-
cia dedica-se especialmente à área. São desenvolvedores 
que usam a linguagem Joomla em projetos como o Musa 
(Festival de Música), Capoeira Viva, Festival da Cidade, 
Codesal e a manutenção dos sites das PMs. Na área de 
sistema, outros profissionais fazem o levantamento de re-
quisitos de projetos, como o Sistema de Gestão da Defe-
sa Civil, o sistema HAPVIDA – para o Plano de Saúde dos 
Servidores –, o cadastramento de árvores, da Secretaria 
de Manutenção da Cidade; o Sistema Fala-Salvador, da 
Plataforma Integrada de Relacionamento com o Cidadão.

Merlin explica que também trabalha com recursos ter-
ceirizados, principalmente em projetos maiores, a exem-
plo da Plataforma Integrada de Relacionamento com o 
Cidadão, que é um grande agregador de demandas e 
serviços da prefeitura, a cargo da Freire Informática, de-
senvolvida em Maker, software que substitui as linhas 
de programação por interface gráficas, gerando o código 
fonte em Java.

“Não podemos encher de
passageiros um avião velho,
antes de reformá-lo. Temos
que ter boa infraestrutura”

Eduardo Merlin, diretor-presidente da Cogel

Capacidade de processamento: 
1.250 Mips

Capacidade de armazenamento: 
33,35 TB

Principais tecnologias e fornecedores:  
HP, VMWARE, Fortinet, Extreme Networks, 
Unify e virtualização Cloud (VMWARE/HP)

Projetos em desenvolvimento:
Plataforma Integrada de Relacionamento 
com o Cidadão, desenvolvida em Maker, 
abrangendo Musa (Festival de Música), 
Capoeira Viva, Festival da Cidade, Codesal 
e a manutenção dos sites das PMs. 
Reestruturação do datacenter para alcançar 
nível TIER 4

Total de funcionários: 
29,6 mil

Orçamento para 2016: 
R$ 10 milhões
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  SÃO PAULO | PRODAM

DADOS ABERTOS
para ter transparência

 Wanise Ferreira

Com as APIS, a prefeitura de São Paulo quer estimular o desenvolvimento de apps 
pela população. Também investe em soluções em nuvem, para tornar os processos 
mais ágeis, e na digitalização de processos e documentos.

Os serviços inteligentes que os cidadãos precisam 
e demandam cada vez com mais velocidade exigem 
um grande esforço de interação, e o passaporte para 
alcançá-los é a abertura de dados. A frase de Márcio 
Bellisomi, presidente da Prodam (Empresa de Tecno-
logia da Informação e Comunicação do Município de 
São Paulo), resume bem o esforço que a autarquia tem 
feito para sintonizar a gestão pública ao processo de 
inovação aberta. 

Não por acaso, um dos seus mais recentes lança-
mentos é a Vitrine de APIs, com a qual torna disponível 
um conjunto de rotinas e padrões de programação para 
soluções nas áreas financeira e de saúde, inicialmente. 
Mas nem só de open innovation vive a empresa. So-
mam-se a isso investimentos em procedimentos inter-
nos mais robustos e convencionais, como a construção 
da Nuvem São Paulo ou mesmo a digitalização da ad-
ministração municipal.

“Precisamos da inovação e ela não está dentro de 
quatro paredes”, reforça Bellisomi. O papel da empresa 
pública de TIC, na sua avaliação, é o de ser um elo na in-
teração das demandas públicas e da tecnologia e ofere-
cer a matéria prima para que serviços inovadores possam 
se desenvolver. Por isso, a vitrine das APIs é representa-
tiva da gestão do governo da cidade de São Paulo. Além 
de tornar disponíveis as APIs (Application Programming 
Interface, na sigla em inglês) já existentes, há também a 
proposta de desenvolver APIs sob demanda.

Essa iniciativa está a cargo do LabProdam (Laborató-
rio de Inovação da Prefeitura de São Paulo), criado como 
um dos pilares do governo aberto e que tem como pro-
posta desenvolver novas tecnologias que fortaleçam a 
transparência e a participação. Sua primeira iniciativa, 
que se tornou mais conhecida, foi o contador de ciclistas, 
um projeto ainda experimental e colaborativo.

Para esse projeto dos ciclistas, o LabProdam de-
senvolveu um software em linguagem C++ utilizando 
a biblioteca OpenCV, com licença livre. A imagem de 
uma câmera instalada em um prédio da avenida Faria 
Lima, em São Paulo, alimenta o software que detecta 
e separa o que é fundo de imagem estático do que é 
dinâmico e se concentra no que passa apenas na ci-
clovia. Foi integrado um sensor de umidade, pressão e 
temperatura a um microcontrolador que se associa à 
imagem da câmera. Estas informações vão para o mes-
mo software de contagem e permite a integração entre 
os dados do contador e de ambiente. 

Para atender à meta número 111 do programa de 
metas 2013-2016 da gestão Fernando Haddad, a Secre-
taria de Desenvolvimento Urbano teve total apoio da 
Prodam. O objetivo era implantar um Sistema de Infor-
mação Geográfica, com dados abertos e livre consulta 
pelo público. Foi assim que nasceu a plataforma digi-
tal GeoSampa, contendo 180 camadas temáticas com 
informações cadastrais, fiscais e cartográficas, além de 
imagens de satélite, fotos aéreas e mapas históricos 
disponíveis para consulta e download. Depois de dis-
ponível na Intranet, foi lançado o GeoSampa Cidadão 
para acesso via web.

O GeoSampa permite ao cidadão ver a localização 
dos 12 mil equipamentos públicos da cidade, como 
as 1.500 escolas e 400 unidades básicas de saúde, e 
comparar, na mesma tela, com os índices de vulnera-
bilidade social ou os eixos de transporte, como faixas 
exclusivas, corredores e pontos de ônibus. Há ainda 
outras informações importantes disponíveis, como 
áreas de risco, pontos de alagamento, favelas, árvores 
em vias públicas e até mesmo mapas topográficos e 
hidrográficos. Na ocasião do lançamento do GeoSam-
pa Cidadão, o prefeito Haddad informou que são mais 
de 150 bancos de dados diferentes que poderão ser 
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acessados por meio dessa ferramenta. 

O GeoSampa é um exemplo da intensa atividade 
da área de desenvolvimento da Prodam. “Hoje ela re-
presenta a maior fatia do nosso faturamento”, comen-
ta Bellisomi. Em conjunto com as secretarias e outros 
órgãos, a empresa tem como foco a geração de novas 
soluções, além de garantir a convergência de recursos e 
sistemas e a interação das aplicações. 

Um esforço muito grande, atualmente, vem sendo 
feito para a consolidação da Nuvem São Paulo. Para o 
presidente da empresa, trata-se de uma iniciativa impor-
tante que vai além da redução de custos e pode ser uma 
ferramenta importante na agilização do desenvolvimen-
to de produtos. 

A Nuvem São Paulo vem sendo preparada em duas 
fases, uma para a nuvem privada que irá atender a todas 
as secretarias, e outra pública. A empresa também ficará 
responsável pela gestão técnica de qualquer serviço em 
nuvem contratado por órgãos da administração munici-
pal. Para essa empreitada, a Prodam já tem parceiros es-
colhidos, como a VMware no sistema Iaas (Infraestrutura 
como Serviço) e Microsoft, em sistema Paas (Plataforma 
como Serviço). “Os investimentos mais significativos já 
foram feitos e estamos definindo a comercialização e a 
governança para, então, oferecermos os serviços às se-
cretarias no formato Iaas”, ressalta o executivo. 

A empresa também contará com o software IBM 
IOC (Intelligence Operations Center) para coordenar as 
ações das secretarias e monitorar incidentes ou grandes 
eventos. Ele já foi testado durante as chuvas de verão 
em uma atuação integrada de diversos órgãos para mo-
nitorar áreas de risco, alagamentos, quedas de árvores e 
outros problemas típicos desse momento. E vai avançar 
esse monitoramento para ações em outras áreas.

“A tecnologia tem um papel
importante, mas nossa missão
é de investir e coordenar
esses procedimentos”

Márcio Bellisomi, presidente da Prodam

Capacidade de processamento:
357 Mips

Capacidade de armazenamento: 
2 Petabytes (SAN – High End) 
e 400 TB (NAS)

Principais fornecedores e tecnologias:
Linux, Microsoft, Oracle, CA, IBM, Zabbix, 
Suse, VMware, RedHat, Sun, HP, Telefônica, 
Embratel e Algar

Principais projetos em desenvolvimento:
Estrutura de TI do Centro de Monitoramento e 
Gestão Integrada do Município de São Paulo
Sistema Integrado de Georreferenciamento 
(GeoSampa)
Vitrine de APIs
Prontuário Eletrônico de Pacientes
Atualização da infraestrutura de rede de hospitais 
públicos e implantação da Nuvem São Paulo 
(híbrida)

Número de Funcionários: 950

Orçamento de 2016: R$ 330 milhões

PRODAM
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FALTA O ELEMENTAR
Plano Diretor
Da mesma forma que o país enfrenta grandes disparidades, as empresas de TICs 
acompanham a curva de desigualdade. Em Teresina, a prioridade é desenvolver 
um plano diretor. Para, daí, avançar, estender a infovia para a zona rural.

Para quem tem em mãos um orçamento de R$ 7,6 
milhões anuais, priorizar é preciso. Três linhas de ação es-
tão na ponta da língua de Renato Berger, diretor presiden-
te da Prodater, Empresa Teresinense de Processamento de 
Dados. Todas constam nas metas de 2016: ampliar a info-
via da cidade para além de um circuito restrito por meio 
de um financiamento com o BNDES, entregar à cidade 
um Plano Diretor de Tecnologia da Informação a partir de 
uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-
pandir a oferta de internet gratuita para 25 praças.  

Na visão de Renato Berger, advogado que assumiu o 
comando da empresa em fevereiro de 2015, esses ob-
jetivos ganham uma nova dimensão quando colocados 
em perspectiva. A capital do Piauí abrange uma área 
particularmente extensa, próxima a 1,4 mil quilômetros 
quadrados, onde habitam mais de 840 mil pessoas.  
“Talvez por isso mesmo, infelizmente, ainda hoje, a Pro-
dater não fornece conectividade além dos 10 quilôme-
tros do seu anel inicial”, afirma o diretor presidente.  

A rede da Prodater serve 2.080 usuários espalhados 
pelos mais de 30 órgãos que compõem a administração 
pública municipal. Assim, os órgãos que se situam para 
além desse pequeno perímetro contratam individual-
mente as suas conexões com o datacenter da cidade, 
seja por meio de VPN, seja por link dedicado de forne-
cedores como Oi ou Net. A meta, contudo, é chegar a 52 
quilômetros, de forma a que a área rural também pos-
sa se beneficiar e que todas as 92 unidades básicas de 
saúde possam ser integradas à fibra óptica, assim como 
todas as secretarias e demais órgãos municipais.  O fi-
nanciamento faz parte do Programa de Modernização da 
Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais 
Básicos (PMAT) do BNDES.

Aliás, a contratação de links, equipamentos e ser-
viços por vários órgãos da prefeitura é outra limitação 

Capacidade de armazenamento: 
38 TB

Principais tecnologias e fornecedores:
Blade da HP, com 512 processadores; 1TB 
de RAM; storage 40TB; Tape Library; Switch 
Core Datacom 4008, 4004 e 4100; UTM 
Aker; Banco de dados SQL Server, My SQL e 
PostgresSQL; VM WareEntreprise Plus.
Fornecedores: HP; Enterasys; Datacom; 
AKER; Alvarium; Avaya; Cisco; APC

Projetos em desenvolvimento:
Implantação da rede metropolitana de dados 
com 52 km de fibra óptica; Internet livre nas 
praças; Melhoria de solução integrada de 
infraestrutura de segurança da informação; 
Digitalização da base cartográfica municipal; 
Implantação do sistema de informação ao 
cidadão (e-sic)

Total de funcionários: 41 

Investimento de 2016: R$ 7.6 milhões

PRODATER

 Ana Cecilia Americano
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que a Prodater enfrenta, reconhece Berger. A Secretaria 
de Finanças do município, por exemplo, possui R$ 15 
milhões anuais para o sistema de gestão do municí-
pio, perto do dobro do orçamento da Prodater. De olho 
nessa colcha de retalhos, a empresa contratou a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) para desenvolver até agosto 
de 2016 um Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
para todo o município. 

O momento, avalia Berger, é o definir as metas mais 
importantes da área de tecnologia em consonância 
com as diretrizes do município. Por exemplo, na área 
de cidadania. Há um ano Teresina já dispõe de um 
portal de serviços ao cidadão com informações sobre 
IPTU, ISS, notas fiscais, alvarás, certidões. “Estamos em 
dia com a prestação de contas exigida pela legislação”, 
garante o executivo. 

Para o diretor presidente da Prodater, no entanto, o 
mais importante, é levar as TICs para onde a população 
se encontra. É nessa linha que a ampliação do acesso 
da população à internet ganha corpo. Desde o final de 
2014, a empresa se dedica a oferecer WiFi livre e gratui-
to em locais públicos. 

Dia 26 de Setembro 
Unibes Cultural
Rua Oscar Freire, 2.500 
(ao lado do metrô Sumaré)
Sumaré – São Paulo

2016

RESERVE 
A DATA

Premiação do
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“A Prodater ainda não 
fornece conectividade além 
de seus dez quilômetros 
iniciais. Precisamos ampliar 
a infovia”

Renato Berger, 
diretor presidente da Prodater
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Q u a n d o  o  a s s u n t o  é  4 G ,  e m  q u e m  e u  a c r e d i t o ?

A TIM ouviu você  

e investiu em qualidade,  

construindo a maior  

cobertura 4G do Brasi l.  

Isso é fazer diferente.  

Venha experimentar.

“L íder  em cobertura  4G no  Bras i l ”  re fere-se  à  quant idade  de  munic íp ios  cobertos  e  de  população  coberta .  Fonte :  Te leco  
(http://www.teleco.com.br/4g_cobertura.asp), verif icação feita em 1º/2/2016. A velocidade média de navegação no 4G para download  
é de até 5 Mbps e para upload é de até 500 Kbps, podendo haver oscilações. Clientes TIM terão acesso à rede 4G automaticamente, 
desde que possuam aparelho homologado para a frequência 4G no Brasil, TIMChip 4G e estejam em uma área com cobertura da rede 4G.

Saiba mais em tim.com.br

TIM: líder em
cobertura 4G no Brasil.
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