RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2017
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 2017, juntamente com as Demonstrações
Contábeis, as Notas Explicativas, o Relatório dos Auditores Independentes e Parecer 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, acreditando na capacidade
técnica e produtiva de seus empregados.
A Prodemge acompanha o desenvolvimento da tecnologia da informação, ocupando hoje, uma
posição de vanguarda no segmento da tecnologia da informação, oferecendo soluções diferenciadas
aos segmentos de planejamento e gestão, finanças, segurança, trânsito, justiça, saúde, educação,
cultura, turismo, meio ambiente, agricultura, ação social e desenvolvimento econômico do Estado de
Minas Gerais.
Resultado Operacional
No ano de 2017 a Companhia registrou um faturamento bruto de cerca de 278 milhões, significando
um aumento de 17% em relação ao ano de 2016. Desse faturamento, cerca de 22 milhões refere-se
ao faturamento apurado da prestação de serviços executada, mas ainda não emitidas as devidas
notas fiscais, porém contabilizada pelo regime de competência, no ano de 2017. Entretanto,
apresentou um prejuízo líquido de R$11.839.138 milhões no exercício de 2017 contra R$4.981.834
milhões no exercício de 2016.
O principal fator que contribuiu para o prejuízo no ano de 2017 foi o aumento dos custos operacionais,
em cerca de 21%, ocasionados pela absorção da atividade de serviços gráficos, onde a Companhia
passou a executar essa atividade em decorrência da Reforma Administrativa ocorrida no Estado de
Minas Gerais em 2016. No ano de 2017, a Companhia registrou o montante de R$195.981.815, sendo
que em 2016, o montante foi de R$162.789.248.
O Governo do Estado de Minas Gerais, através da Lei 22.285, de 14/09/2016, extinguiu a Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, incorporando a competência para a edição e a gestão das
publicações no Diário Oficial do Estado à Secretaria de Casa Civil e de Relações Institucionais –
SECCRI. Diante da necessidade de continuidade dos serviços de impressão do jornal Diário Oficial
de Minas Gerais, dada a essencialidade de acesso às informações e interesse público e publicações
de atos oficiais das esferas pública e privada, a Companhia firmou Termo de Cooperação Mútua com
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a SECCRI, devido ser entre as entidades da Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, a que
possuía as melhores condições para assumir a atividade de serviços gráficos do Diário Oficial de
Minas Gerais.
O Termo de Cooperação Mútua possui cláusula de ausência de transferências ou repasses de
recursos financeiros. A partir de janeiro de 2017, a Companhia vem executando a atividade de
serviços gráficos, e, respeitando a referida cláusula do Termo não houve registro de faturamento em
2017 para esse serviço
Gestão Empresarial
Devidas as novas competências estabelecidas à Companhia, advindas da Reforma Administrativa
ocorrida no Estado de Minas Gerais, a Lei 22.257/16 acrescentou à Lei de criação da Prodemge (Lei
6003/72) a competência para a execução das seguintes atividades:



Gerir estruturas e sistemas de recepção e transmissão de sinal de telecomunicação e
radiodifusão.
Prestar serviços de impressão a terceiros, notadamente de revistas, livros e coletâneas de
leis, quando presente o interesse público

Com isso, uma nova perspectiva de negócios se abriu para a Prodemge, com implantação de
estratégias, metas e planos para reestruturar processos e estabelecer novos modelos de negócio,
assegurando agilidade e qualidade na prestação de serviços.
Há 50 anos, a Prodemge vem escrevendo a própria trajetória. A cada gestão tem se reinventado e se
remodelado para oferecer serviços cada vez mais eficientes e eficazes para todos os seus clientes.
Mas, mais do que clientes, eles são vistos como os seus parceiros e só por meio dessa associação é
que a empresa tem tido condições de cumprir, desde os primórdios, o principal papel social atribuído
a ela: garantir que os cidadãos acessem, de forma rápida e com qualidade, as informações
disponibilizadas pelo Estado nas mais diversas áreas.
A Companhia está sempre executando importantes projetos que agregam e facilitam o cotidiano dos
seus clientes, em consonância com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do
Governo Estadual. Pode-se destacar as iniciativas de implantação da Rede Estadual de Alta
Velocidade e a estrutura da Sala de Situação.
Pessoas
Com a expansão dos serviços prestados e dos pontos de presença da Prodemge em seus clientes e
no interior, a Companhia necessariamente, vem se adequando para oferecer o melhor atendimento
possível, investindo na capacitação de seus recursos humanos e fazendo estudos aprofundados que
propiciam o mapeamento e a disseminação do conhecimento necessário para que os empregados
possam lidar com a complexidade das demandas e otimizar a produtividade na execução de suas
atividades.
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O corpo funcional da Prodemge registrou 1.146 empregados no fim de 2017 contra 1.135 em 2016.
A Prodemge está sempre trabalhando para tornar os seus colaboradores cada vez mais completos,
versáteis e preparados para o mercado de trabalho. Para os próximos anos, essa contínua
valorização também será fundamental para que a empresa cresça e seja, cada vez mais capaz de
oferecer soluções inovadoras em tecnologia.
A Prodemge também apoia programas de inserção de jovens no mercado de trabalho por meio de
parceria com a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – Assprom, propiciando,
no final do exercício de 2017 oportunidades a 10 menores aprendizes. Ainda no contexto dos projetos
sociais a Companhia finalizou o ano de 2017 com 85 estagiários e 08 adolescentes trabalhadores.
Em 2017, foram disponibilizadas 981 vagas em cursos e eventos, distribuídas entre os empregados
da empresa e clientes, sendo que para esses, os cursos são ministrados internamente para
capacitação em sistemas desenvolvidos dentro da Companhia.
Soluções para suporte à Gestão Pública


MG App

Com o desenvolvimento do MG App, um aplicativo para smartphones que dá acesso ao cidadão a
diversos serviços públicos estaduais, a Companhia conseguiu reunir tanto os serviços que não eram
prestados pelo Governo por meio de smartphones, como alguns que já estavam disponíveis, porém
em aplicativos dispersos.
Dentre os serviços disponíveis, podemos citar a emissão de carteira de identidade, de trabalho e
requerimento de seguro desemprego. Também disponibiliza serviços online da Cemig, da Copasa e
do Detran, e consulta sobre disponibilidade de medicamentos nas Farmácias de Todos. Além disso,
é possível localizar endereços, telefones e horário de atendimento das principais unidades de
prestação de serviços estaduais como delegacias e escolas.
Já está disponível também no MG App, a função de agendamentos para pessoas que desejam doar
sangue. O Hemominas espera um crescimento no número de doações com a facilidade oferecida
pelo aplicativo.
A centralização facilita o acesso ao cidadão e permite mais agilidade na prestação dos serviços. O
MG App está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS e Windows Phone.


Portal do Governo de Minas Gerais

A empresa desenvolveu a nova versão do Portal do Estado de Minas Gerais, com um visual renovado
e trazendo melhorias no acesso às informações e serviços do Governo do Estado de Minas Gerais.
O portal foi organizado para três públicos-alvo: cidadãos, empresas e municípios. Para cada um deles
os serviços foram classificados de acordo com o tema, como educação, saúde e meio ambiente.
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No Portal são disponibilizados serviços para empresas com o objetivo simplificar e facilitar a sua
relação com o Governo de Minas Gerais. Orientações para a abertura de firmas na Junta Comercial
e orientações para cadastramento como fornecedor para participação em licitações do Governo do
Estado de Minas Gerais são alguns exemplos.
Também estão disponíveis dados sobre o Estado de Minas Gerais, as principais notícias e acesso às
redes sociais do Governo. Além disso, é possível encontrar informações sobre a estrutura
governamental, com todas as instituições que fazem parte do Governo de Minas Gerais.
O novo portal tem como vantagem a construção em uma plataforma Open Source que, além de
gratuita, é mais acessível. Com a nova versão agora desenvolvida pela Prodemge, os custos tornamse bem menores, fato importante no momento econômico que estamos vivendo.


Sistema eletrônico de aposentadoria

O novo sistema eletrônico de aposentadoria promete dar muito mais agilidade ao processo de
emissão de certidão de contagem de tempo de aposentadoria dos servidores públicos estaduais de
Minas Gerais que estão se retirando da vida ativa.
Atualmente são necessários, em média, 150 dias para reunir e validar documentos até ser emitida a
certidão definitiva (CTC), que precisa ser encaminhada ao INSS. Com o novo sistema será possível
emitir uma certidão definitiva em até uma semana.
Além de reduzir drasticamente o prazo de elaboração do processo de CTC, o novo sistema vai ao
encontro do Decreto 47.222, de 26 de julho de 2017, que regulamenta o uso de meios eletrônicos
para a tramitação de processos administrativos. Com isto é esperado aumento da eficiência, eficácia
e efetividade dos processos burocráticos de gestão de tempo, promovendo também maior segurança
da informação.
Também há ganhos relativos à transparência e economicidade, ampliando as possibilidades de
acesso dos servidores às suas unidades administrativas, além do compromisso com a
sustentabilidade ambiental, com a economia de papel e impressão. Com o novo sistema, os impactos
financeiros são bastante positivos para o Governo do Estado, onde há uma previsão de economia da
ordem de R$ 500 mil ao ano, com pessoal e papel.
Outra vantagem do novo sistema é que o servidor poderá acompanhar toda a movimentação do
processo por meio de mensagens recebidas no celular por SMS e por e-mail.


Sistema Eletrônico de Informações – SEI

O governo iniciou em 2017 o processo de normatização e implantação do Sistema Eletrônico de
Informações – SEI. O sistema permite a criação, edição, assinatura e o trâmite de documentos em
uma plataforma digital e pretende contemplar todos os órgãos do Estado até dezembro de 2018.
O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e, por meio de Termo de
Cooperação Técnica, assinado entre o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e
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a Seplag MG, foi cedido o direito de seu uso ao Estado de Minas Gerais. A Prodemge realizou um
processo de absorção e adequação do software.
O objetivo é tornar a administração pública mais moderna e sustentável. A utilização do SEIMG deve
gerar economia no uso e armazenamento de papel, mais rapidez e transparência no trâmite de
documentos e aumento da integração entre os órgãos e entidades. O sistema legitima
instantaneamente a comunicação e pode ser acessado em celular, tablet ou computador.


Certificação Digital

A Prodemge obteve credenciamento junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI
para que a empresa passe a atuar como uma Autoridade Certificadora de 1º nível. Também recebeu
o credenciamento para atuação como AC de 2º nível, ligada à AC Prodemge 1º nível. O projeto AC
de 1º nível é bastante complexo e conta com a participação de uma equipe multidisciplinar, que
trabalha integrada para a viabilização de uma série de ações, em diferentes frentes.
Uma análise do mercado das autoridades certificadoras e da certificação digital revelou ser este um
mercado cada vez mais crescente. Os dados mostram que, em 2017, a empresa teve um crescimento
de cerca de 27% no faturamento bruto em relação ao mesmo período do ano anterior.


Sala de Inovação

A recém-inaugurada Sala de Inovação, elaborada e mantida pela Prodemge, será um lugar para
identificação de soluções inovadoras, definição de produtos, processos e serviços. Localizada no
Prédio Gerais, na Cidade Administrativa, possui toda a sua estrutura voltada a permitir que o trabalho
seja feito de forma rápida e assertiva para atender as necessidades dos clientes. Será utilizada com
propósitos definidos e propícios à disseminação de conhecimento, troca de experiências,
desenvolvimento de soluções, pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos e serviços, com a
realização de trabalhos colaborativos.


Kits escolares

Após assumir as atividades do Parque Gráfico da extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
a Companhia se envolveu no projeto de confecção de kits escolares do projeto Mais Educação. Essa
ação buscou fornecer cadernos, blocos e mapas escolares para crianças matriculadas nas escolas
públicas estaduais de todo o Estado, do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. O Governo do Estado
também distribuiu kits para estudantes indígenas, localizadas no Território Mucuri.
Os kits fazem parte de um grande projeto sócio educativo, planejado conjuntamente entre a empresa
e a Secretaria de Estado da Educação (SEE), sendo que mais de um milhão de kits foram
confeccionados, onde os alunos receberam cadernos do tipo brochurão, cadernos universitários,
blocos de desenho e mapas de Minas Gerais.
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Sistema Integrado de Gestão Prisional

A Prodemge desenvolveu e implantou em todas as unidades prisionais e administrativas do Estado
de Minas Gerais, o Sistema Integrado de Gestão Prisional. O Sigpri começou a ser desenvolvido em
2012 em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Prisional – Seap, com o propósito de
trazer modernização tecnológica e melhoria na gestão da informação para a administração prisional
do Estado. A Seap terá informações prisionais mais seguras, precisas e em tempo real.


Cadastramento escolar

O Cadastramento Escolar 2018, que, pela primeira vez, foi feito totalmente pela internet, já tem seu
balanço final. Em 2017, no período de 12 a 23 de junho, foram realizadas 162.097 inscrições de
pessoas interessadas em ingressar no fundamental da rede pública de ensino no ano que vem. A
Prodemge desenvolveu a solução que viabilizou o cadastramento escolar on-line, com um formulário
de simples usabilidade.
Na capital, de acordo com informações da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foram cadastrados
25.263 estudantes. Nos demais municípios do Estado, em que o cadastro foi realizado por meio do
site da Educação, o número de inscrições foi de 136.834 candidatos. Desse total, 96.344 são da
educação infantil, 9.480 são alunos transferidos de escolas particulares e 2.263 estão retomando os
estudos. Registra-se também que, 28.747 candidatos não informaram a procedência no ato de
inscrição.
O cadastramento on-line é resultado de um planejamento idealizado por profissionais da Companhia
e que foi abraçado pela Secretaria de Educação (SEE).
Uma importante funcionalidade já disponível para os gestores da Secretaria de Estado da Educação
é o Painel do Gestor, que mostra os resultados parciais dos cadastramentos realizados por cidade e
por Superintendência Regional de Ensino (SRE). Já o órgão central possui a visão de todos os
cadastramentos feitos no Estado, em tempo real.


Impressão gráfica

Uma nova perspectiva de negócios se abriu para a Prodemge com a extinção da autarquia Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG. Os trabalhos realizados na atual unidade Augusto de Lima
(UAL), seguem no sentido de viabilizar e incrementar os serviços de produção gráfica e de impressão
assumidos pela Companhia. Foram pensadas estratégias, estabelecidas metas e traçados planos
para reestruturar processos e estabelecer novos modelos de negócio, assegurando agilidade e
qualidade na prestação de serviços de impressão. Uma série de atividades já estão programadas
para a unidade Augusto de Lima para o próximo ano.


Infraestrutura da Cidade Administrativa

A Companhia assumiu a Gestão de Rede da Cidade Administrativa e do Prédio de Serviços, com
ganhos expressivos em termos de economia e qualidade para o Estado. A Prodemge passa a ser a
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responsável pelo serviço de administração da infraestrutura da rede de informática e telefonia dos
prédios Minas, Gerais, do Centro de Convivência, do Palácio Tiradentes, Auditório JK e Central de
Água Gelada, que compõem o complexo da Cidade Administrativa de Minas Gerais.
Dentre os serviços que compõem toda essa complexa infraestrutura estão a administração de
roteadores, switches, o serviço de Wi-Fi em todos os ambientes da CA, todo o serviço de telefonia e
também a manutenção do grupo motor gerador de energia. Uma equipe da Prodemge já está atuando
especificamente para atender as demandas desse novo contrato.
A administração de toda a infraestrutura de rede da Cidade Administrativa é um importante projeto
assumido pela Prodemge e revela a priorização da modernização na prestação dos serviços de
tecnologia da informação para o estado de Minas Gerais. Para se ter uma ideia aproximada do
tamanho deste desafio, a rede a ser administrada pela Prodemge tem cerca de 14 mil pontos de rede
e 9 mil pontos de telefonia.


Projeto Rede Óptica

Uma das diretrizes do “Programa de Governo de Minas” é a modernização da economia por meio da
inclusão digital, programa que ataca os gargalos de infraestrutura de Minas em diversos pontos,
propondo a criação de um modelo de acesso das cidades mineiras, mesmo as menores, às redes de
cabos óticos para o uso de internet e comunicação com padrão avançado.
Alinhada a este Programa de Governo, a Prodemge elaborou um projeto onde propôs a construção
de uma rede corporativa estadual com abrangência em todos os pontos de interesse do Estado com
a implantação de um backbone ótico para conexão em todos os municípios. Este projeto tem por
finalidade oferecer à Administração Pública Estadual a interconexão de seus órgãos e unidade, a uma
estrutura única de rede.
A primeira etapa do projeto, que está em andamento, prevê a criação do Anel Óptico Metropolitano,
composto pelas conexões Prodemge-CAMG, Prodemge-IOMG, Prodemge-SEF e ProdemgeGasmig, BDMG, Detran-MG, DER, Codemig e Copasa, bem como o Corredor Belo Horizonte – Sete
Lagoas, que será a base para capilarização futura dos links para o interior de Minas Gerais, que
ocorrerá numa segunda etapa.
Premiação obtida em 2017
O Portal da Transparência, instrumento de controle social do Governo de Minas Gerais, desenvolvido
pela Prodemge e mantido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), foi o vencedor, na categoria
Qualidade da Democracia, da 6ª edição do Prêmio José Costa 2017.
Idealizado pelo Jornal Diário do Comércio e pela Fundação Dom Cabral, em parceria com a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerias (Fiemg), o prêmio trouxe como tema deste ano
o "Desenvolvimento de Minas e os Desafios Globais".
O Portal da Transparência permite a fiscalização dos gastos públicos estaduais pelo cidadão, sendo
a transparência uma grande aliada no combate à corrupção. Lançado em 2009 para atender a Lei
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Complementar nº 131/2009, que determina a divulgação da despesa e receita do Estado, o Portal
passou, a partir de 2012, a ser regido pela Lei de Acesso à informação (LAI).
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