RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2015
A Administração da Prodemge, no cumprimento das disposições legais e estatutárias,
submete à apreciação da Assembleia Geral Ordinária o Relatório da Administração sobre
os negócios da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, juntamente
com as Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas e os Pareceres dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal.
Perfil Corporativo
A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge foi
criada pela Lei Estadual nº 6.003/72, de 12 de outubro de 1972, sob a regência da Lei
das Sociedades por Ações – Lei 6.404/76, e tem como principal acionista o Governo do
Estado de Minas Gerais.
Sua missão é propiciar por meio de Soluções em Tecnologia da Informação e
Comunicação o desenvolvimento contínuo da Administração Pública e seus agentes.
Em sintonia com a evolução tecnológica e dos processos de gestão, a Prodemge, há
mais de quatro décadas, acompanha o desenvolvimento da tecnologia da informação,
imprimindo novos paradigmas e apresentando soluções diferenciadas para os desafios
vividos pela administração pública, fazendo a diferença em segmentos fundamentais,
como planejamento e gestão, finanças, segurança, trânsito, justiça, saúde, educação,
cultura, turismo, meio ambiente, agricultura, ação social e desenvolvimento econômico.
Resultado Operacional
Em 2015 foi iniciada uma nova gestão, onde foi confiada a Prodemge aos seus
administradores atuais.
A Companhia apresentou nesse período um resultado negativo de R$ 1,1 milhão, que, no
entanto, representa uma redução equivalente a 86% do valor apurado em 2014 – R$8,1
milhões de prejuízo.
Durante o exercício de 2015, a Prodemge prosseguiu nas ações em busca de seu
equilíbrio econômico-financeiro.
O resultado negativo não foi fator impeditivo para que a Companhia honrasse com todos
os seus compromissos com o fisco, fornecedores e, principalmente, seu corpo funcional.
Gestão Empresarial
Pessoas
O corpo funcional da Prodemge registrou 1.121 empregados no fim de 2015, contra 1.092
em 2014. Este crescimento se deu em função do aumento da área de atuação da
Companhia, com a implantação de novos projetos e serviços.
A Prodemge também apoia programas de inserção de jovens no mercado de trabalho,
por meio de parceria com a Associação Profissionalizante do Menor de BH – Assprom,
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propiciando, no final do exercício de 2015 oportunidades a 13 menores aprendizes. Ainda
no contexto dos projetos sociais a Companhia finalizou o ano de 2015 com 43
estagiários.
Com o objetivo de estruturar a Companhia com as melhores práticas de gestão, foi
implantada a nova estrutura organizacional, com níveis gerenciais mais aderentes às
necessidades e expectativas dos clientes, o que contribui para melhoria na qualidade dos
serviços prestados e no aumento da produtividade da Companhia.
A Companhia implantou ações de educação à distância estruturadas a partir da revisão
da plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). Essa reformulação passa pelo
domínio da ferramenta adotada pela Prodemge denominada “Moodle”. Trata-se de um
software livre dedicado ao aprendizado em um ambiente virtual. Em 2015 foram
disponibilizadas 1.014 vagas para os empregados em cursos na modalidade presencial.
Soluções para suporte à Gestão Pública
Certificação Digital
Por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a
Companhia - autoridade certificadora de Certificação Digital oficial do Estado - está
levando, ao interior do Estado, os serviços de emissão e renovação de certificados
digitais, contribuindo com a estratégia do Governo de Minas de descentralizar e
regionalizar sua ação, aproximando-se ainda mais do cidadão.
Pontos de Minas
A Companhia desenvolveu a solução para o armazenamento, apresentação e análise de
dados espaciais para a administração estadual, com destaque para as áreas de saúde,
educação, transporte, defesa social e meio ambiente, que permite a combinação de
dados estratégicos da administração estadual com dados espaciais de Minas Gerais,
apresentando-os em camadas sobrepostas na forma de mapas temáticos. Está alinhado
às estratégias de modernização do governo e aos principais anseios da sociedade no
que se refere a acesso a dados oficiais do Governo de Minas de forma automática.
MG App
Buscando a inovação de serviços prestados a sociedade, foi desenvolvido e implantado
um aplicativo que permite o acesso pelo cidadão a serviços estaduais como Cemig,
Copasa e Detran em uma só plataforma. A proposta do aplicativo, disponibilizado pelo
Governo de Minas Gerais para utilização em celulares e outros dispositivos móveis é uma
evolução em termos de atendimento e integração das principais empresas públicas do
Estado.
ExpressoMG
Solução desenvolvida com base em software livre, visa aprimorar a comunicação
corporativa. Reúne e-mail, agenda, catálogo de endereços, AntiSpam e antivírus, bem
como mensagens instantâneas em um único produto. Possui integração com dispositivos
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móveis, utiliza padrão de segurança da informação Prodemge e tráfego seguro
(criptografia dos pacotes de dados).
Auto de infração de trânsito AIT - Detran
A Companhia desenvolveu o aplicativo AIT (Auto de infração de trânsito) que permite a
um agente de trânsito efetuar autuações de forma eletrônica, enviando as informações ao
órgão gestor em tempo real, proporcionando melhorias no processo.
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serviços e atendimento diferenciados. Ao corpo funcional, a Companhia expressa seu
agradecimento e reconhecimento pelo empenho e dedicação.
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