RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2014
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 2014, 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, 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
No ano de 2014, a Companhia apresentou um resultado negativo de R$8.144.092,
ocasionado pela implantação da Estratégia Previdencial adotada e aprovada pela
Câmara de Coordenação Geral Planejamento, Gestão e Finanças (CCGPGF) para
migração dos planos previdenciais.
Dando continuidade aos trabalhos iniciados em 2013 para solucionar o crescente déficit
atuarial do Plano Prodemge, plano de previdência complementar na modalidade
Benefício Definido (BD) patrocinado pela Prodemge, no exercício de 2014, a Companhia
conduziu um completo trabalho que culminou na implantação da Estratégia Previdencial
elaborada por técnicos da Fundação Libertas, administradora do plano, da Gama
Consultores Associados, empresa atuária responsável, e por um grupo de empregados
da Prodemge.
O trabalho tratou da reformulação dos planos previdenciais dos empregados,
aposentados e pensionistas, e compreendeu uma série de medidas saneadoras do déficit
atuarial do Plano BD, cabendo à patrocinadora a responsabilidade pelo montante de
R$48.846.497,40. Além disso houve a criação do Plano ProdemgePrev (modalidade
Contribuição Definida) e de um Plano Saldado.
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.
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Gestão Empresarial
O mapa estratégico da Prodemge é orientado por uma política de valores, capaz de
planejar, alocar e gerir recursos, ações, iniciativas, princípios, valores e estratégias,
viabilizando o alcance dos objetivos propostos.
A Companhia deu continuidade às capacitação de seus empregados com cursos
realizados in company, ofertando 2.572 vagas, sendo 2.412 distribuídas na modalidade
Presencial e 160 na modalidade Ensino a Distância – EaD. Foi iniciado um ciclo de
palestras com fornecedores com o objetivo de permitir a atualização tecnológica dos
empregados da Prodemge em face da contínua evolução do mercado e a criação de um
fórum para o debate entre os envolvidos.
O ambiente de monitoramento de capacidade foi expandido proporcionando mais
garantia de disponibilidade das soluções e otimizando o consumo de recursos. Com a
atualização tecnológica desse ambiente houve ainda a melhoria no acesso dos clientes
ao monitoramento contratado através dos Serviços de Rede.
A Companhia concluiu a implantação do Centro de Operações e Tratamento de
Incidentes de Segurança – CTIS, com atuação no monitoramento, tratamento de
incidentes e bloqueio de tentativas de invasão a sistemas, visando preservar os dados e
informações do Estado de Minas Gerais.
Em continuidade pela busca da melhoria da qualidade dos serviços, A Prodemge deu
prosseguimento ao Programa de Compliance. Desde sua implantação, o Programa já
atingiu 80% das unidades organizacionais da Companhia, que promoveram
aproximadamente 700 leituras de documentos e apresentaram mais de mil contribuições
de melhorias de normativos. Desse universo, em torno de 40% das sugestões foram
aceitas e implantadas. O programa, que objetiva estimular a leitura dos instrumentos
internos e externos (normas, leis, decretos, resoluções e similares) a que a Companhia
se sujeita, evidenciou maior conscientização dos empregados envolvidos sobre a
importância do cumprimento das normas internas e os riscos de perdas a que a empresa
está sujeita quando elas não são observadas.
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