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RESUMO
Os sistemas de informação são fundamentais para o desempenho
e desenvolvimento das organizações, já que subsidiam todas as
decisões e direcionam todos os caminhos a serem tomados pela
mesma. Os primeiros esforços para aumentar a produtividade do
trabalho em grupo das organizações surgiram em meados dos anos
70, com a chamada Automação de Escritório. Sua evolução gradativa
resultou no que hoje é conhecido como CSCW, que quer dizer
Trabalho Cooperativo Suportado por Computador.
O Sistema Estratégico de Informações - SEI disponibiliza aos
executivos do governo do Estado de São Paulo um conjunto de
ferramentas de TI para trabalho em grupo.
O presente trabalho pretende efetuar um estudo de caso com foco
no histórico da implantação do SEI e na avaliação recente dos seus
efeitos sobre o modo de trabalho dos seus usuários. O trabalho
identifica e descreve as etapas e as estratégias adotadas na sua
concepção, na sua implantação e nas definições de variáveis
tecnológicas.

Por fim, realiza uma pesquisa quantitativa junto aos

seus usuários, para estabelecer, a partir da percepção dos mesmos,
se houve ou não melhoria na tomada de decisões estratégicas de
governo com a implantação do SEI.
A proposição de ajustes e melhorias para o SEI, em função dos
resultados da pesquisa, faz parte da conclusão deste trabalho.
Palavras-chave : sistemas de informação - SI; sistema estratégico de
informações – SEI; tecnologia de informação e comunicação – TIC;
CSCW; Computer Supported Cooperative Work; groupware; governo
eletrônico; estudo de caso.

ABSTRACT

Information

systems

are

important

for

performance

and

development in organizations since they give a subsidy to all decisions
and show all the ways to take the right path. The former efforts to
increase teamwork productivity appeared under the name office
automation in mid 70’s, which was gradually substituted by Computer
Supported Cooperative Work – CSCW.
The Strategic Information System – SEI provides to São Paulo
State Government’s executives an IT toolset for workgroup.
The present essay intends to make a case study focused on SEI
historical development and its contribution to the users work. The text
describes stages and strategies adopted in SEI’s conception,
implementation and technological variables definition. At last, presents
a quantitative survey among users to infer, through their perception, if
there was any improvement in decision making with SEI institution.
The proposition for adjustments and improvements into SEI,
derived from the survey results, will also be part of this essay
conclusions.

Key word: information systems - IS; Strategic Information System –
SEI; information and communication technology - ICT; CSCW;
Computer

Supported

government; case study.

Cooperative
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groupware;

electronic
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1

O SISTEMA ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES NO GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - UM ESTUDO DE CASO

CAPÍTULO 1
1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo será apresentada a motivação do trabalho, ponto

de partida para as investigações realizadas e a conceituação do
universo objeto de investigação. A necessidade da contextualização e
a compreensão das demandas de realizações de um governo passam
necessariamente por soluções de Tecnologias de Informação. Esta
compreensão é declarada neste capítulo, mas não se esgota, tendo
continuidade em outros.
Um pequeno histórico da utilização da informação pelos agentes
de governo e as informações mais freqüentemente usadas para
tomada de decisão, são também exploradas neste capítulo, além da
investigação de como se dispunha de informações estratégicas antes
da implementação do SEI.

1.1 MOTIVAÇÃO DO TRABALHO
Em janeiro de 1995, teve início o primeiro mandato do
governador Mário Covas, que teria seu segundo mandato em 1999.
O Estado de São Paulo, no início de sua primeira administração,
não dispunha de caixa financeiro na fazenda do Estado suficiente
para o pagamento dos salários de janeiro daquele ano, exigindo, de
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seus novos administradores, medidas que pudessem criar as
condições necessárias para que o Estado pudesse ser saneado. A
complexidade crescente das decisões governamentais, envolvendo
múltiplos

atores,

levou

à

substituição

da

certeza,

base

do

planejamento tradicional, pela incerteza, demandando a prospecção
de novas tecnologias para solução deste problema.
A escolha do que fazer e como fazer é crucial para o
desempenho governamental e nenhum governo pode ser melhor do
que a forma pela qual fará a seleção dos problemas que devem ser
atacados e das condições para resolvê-los.
Sanear um estado onde se desconhecem as ofertas de
informações, não é uma tarefa fácil. Para solução deste grave
problema

na

administração,

foi

montada

uma

equipe

para,

urgentemente, buscar condições para se conhecer o Estado e
organizar as informações de maneira a permitir aos gestores
decidirem que ações seriam prioritárias para o saneamento do
Estado.
Como uma das respostas a estas demandas urgentes,
principalmente para o primeiro escalão de governo, que são os
executivos que devem empenhar-se na busca contínua da execução
do programa, foi concebido o Sistema Estratégico de Informações SEI, que teve seu início de implantação no primeiro semestre de
1995. Indiscutivelmente, o SEI trouxe relevantes avanços na maneira
e na forma de se obter, tratar, disponibilizar e principalmente utilizar
informações para a gestão pública.

1.2

OBJETIVOS
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O Sistema Estratégico de Informações - SEI, como solução
tecnológica,

caracteriza-se por um conjunto de ferramentas de TI

para trabalho em grupo, constituindo-se num groupware. O presente
trabalho pretende efetuar um estudo de caso da implantação do SEI
no governo do Estado de São Paulo.
Avaliar o por que e como foi implantado, identificando e
descrevendo as etapas e as estratégias adotadas na sua concepção,
na sua implantação, nas definições de variáveis tecnológicas e, por
fim, efetuando uma pesquisa quantitativa numa amostra de seus
usuários, de maneira que se possa estabelecer a partir da percepção
dos mesmos, se houve ou não melhoria na tomada de decisão com a
implantação do SEI. A proposição de ajustes e melhorias para o SEI
em função dos resultados da pesquisa, também farão parte deste
trabalho.
Decorridos 9 anos do início de sua implantação, o momento
atual é propício para que se possa efetuar o presente trabalho e,
desta forma, contribuir com a Administração na divulgação destes
resultados.

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O trabalho proposto está dividido em 6 Capítulos,

Anexos e

Referências.
No capítulo 1 - Introdução - será apresentada a motivação do
trabalho, ponto de partida para as investigações realizadas e a
conceituação do universo objeto de investigação. A necessidade da
contextualização e a compreensão das demandas de realizações de
um governo passam necessariamente por soluções de Tecnologias
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de Informação. Esta compreensão é declarada neste capítulo, mas
não se esgota, tendo continuidade em outros.
Um pequeno histórico da utilização da informação pelos agentes
de governo e as informações mais freqüentemente usadas para
tomada de decisão, são também exploradas neste capítulo, além da
investigação de como se dispunha de informações estratégicas antes
da implementação do SEI.
Os

aspectos

metodológicos

do

estudo

de

caso,

sua

conceituação, abrangência da pesquisa e metodologia adotada para o
estudo de caso estão descritos no capítulo 2.
No capítulo 3 encontra-se descrito o referencial teórico referente
às tecnologias utilizadas nas soluções informatizadas que foram
incorporadas no SEI e que serviram de suporte ao desenvolvimento
das aplicações disponibilizadas ao governo. As pesquisas basearamse no descritivo teórico-conceitual destas tecnologias, procurando
retratar seus conceitos e o estado da arte em que se encontram
atualmente.
O capítulo 4 descreve o Sistema Estratégico, sua concepção,
como uma resposta às demandas de se conhecer a oferta de
informações do estado para os escalões decisórios do governo, seus
aspectos legais, o envolvimento e a motivação dos usuários. A
definição da tecnologia disponível na época, as estratégias de
implantação

com

os

recursos

disponíveis,

a

composição

e

capacitação da equipe, treinamento dos usuários e os aplicativos e
ferramentas oferecidos.
O capítulo 5 é dedicado à pesquisa sobre o Sistema Estratégico
de Informações no Governo do Estado de São Paulo. Aqui são
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tratadas

as

variáveis

qualitativas

e

quantitativas

que

foram

pesquisadas e a análise dos resultados obtidos verificando os
impactos na comunicação administrativa do governo com a
implementação dos aplicativos e ferramentas do SEI e a percepção
de seus usuários.
O último capítulo, de número 6, Conclusão, é constituído pelas
considerações

finais

da

dissertação,

englobando,

à

luz

das

considerações teórico-conceituais aqui tratadas e na sua aplicação ao
universo pesquisado, as conclusões a que se pode chegar, a
proposição de ajustes e melhorias no SEI, e as sugestões de
desdobramentos futuros.
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CAPÍTULO 2
2

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Os

aspectos

metodológicos

do

estudo

de

caso,

sua

conceituação, abrangência da pesquisa e metodologia adotada para o
estudo de caso estão descritos neste capítulo.

2.1 INTRODUÇÃO
Lakatos (Lakatos 91) afirma que, apesar da utilização de
métodos científicos não ser de alçada exclusiva da ciência, não há
ciência sem o emprego de métodos científicos, resumindo método
como o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo –
conhecimentos válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser
seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do pesquisador.
Dada a diversidade dos problemas a serem pesquisados e dos
diversos fatores relacionados à pesquisa, tais como natureza do
fenômeno, objeto da pesquisa, recursos financeiros e humanos, tanto
os métodos como as técnicas devem se adequar ao problema e nas
investigações, em geral, há uma combinação de dois ou mais deles
usados concomitantemente (Marconi 96).
O crescente reconhecimento do valor dos métodos de pesquisa
qualitativos em investigações nas áreas sociais e do comportamento é
manifesto em vários estudos de metodologia investigativa (Kaplan
88).
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Apesar do reconhecimento quanto às limitações dos métodos de
pesquisa quantitativos nas áreas sociais, diversos autores consideram
que não se deve menosprezar sua contribuição para um maior rigor
da investigação científica. A solução ideal consiste, segundo Yin, (Yin
01) no uso adequado de métodos qualitativos e quantitativos.
Muito embora haja sobreposições entre as diversas estratégias
que podem ser adotadas para se pesquisar determinado fato, cada
estratégia tem suas características distintas e a escolhida deve ser a
que permita se evitar desajustes exagerados, isto é, planejar utilizar
um tipo de estratégia e perceber que outro é mais vantajoso (op. cit.).

2.2 O ESTUDO DE CASO
Para Yin, (op. cit.) um estudo de caso é uma investigação
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro da vida
real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto
não estão claramente definidos e múltiplas fontes de evidências são
utilizadas, ou seja se utilizaria o método de estudo de caso quando se
quisesse :
•

descrever um contexto da vida real

no qual uma

intervenção ocorreu;
•

avaliar uma intervenção em curso e modificá-la com
base em um estudo de caso ilustrativo;

•

explorar aquelas situações nas quais a intervenção não
tem clareza no conjunto de resultados ;

•

explicar ligações causais em intervenções ou situações
da vida real que são complexas demais para tratamento
através

de

estratégias

levantamentos de dados.

experimentais

ou

de
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Conclui que o estudo de caso se propõe a responder a questões
explanatórias do tipo “como” ou “por que” sobre um conjunto
contemporâneo de acontecimentos.
De acordo com Benbasat (Benbasat 87) o estudo de caso
representa uma estratégia de investigação que examina um fenômeno
no seu estado natural, empregando múltiplos métodos de coleta e
tratamento de dados sobre uma ou algumas entidades (pessoas,
grupos ou organizações). Desta definição salienta-se dois aspectos: o
estudo de caso fica intimamente ligado ao contexto ou processo
estudado; este tipo de abordagem não representa um método por si
só, mas uma estratégia de pesquisa que permite o uso de métodos
qualitativos e quantitativos.
O estudo de caso é considerado, por muitos investigadores, um
dos métodos mais adequado para a realização de investigações na
área dos Sistemas de Informação. Mendes (Mendes 01) cita um
exame realizado por Farhoomand1 a 536 artigos de seis revistas
científicas na área dos SI, nos períodos compreendidos entre 19771985. Este exame revelou a utilização da prática de investigação do
estudo de caso em 25,4% dos casos (Benbasat 87); (Klein 99);
(Myers 97); (Lee 89); (Orlikowski 91); (Walsham 95) (apud Mendes
01).
O método, apesar de limitado, em termos de potencialidade, ao
nível da generalização, permite, através de uma análise mais
qualitativa, caracterizar o contexto em que se realizou o respectivo
processo de implementação, permitindo melhorar a identificação e
compreensão do fenômeno estudado. Existe, cada vez mais, a
convicção de que a análise do contexto é determinante para
1

Farhoomand, A., “Scientific Progress of Management Information Systems”, Database, 18, 3 (1987), p.
48-56.
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podermos estudar os aspectos associados à implementação das TI
(Yin 01).
Em suma, efetuar uma investigação através de um estudo de
caso apresenta as seguintes vantagens (Benbasat 87):
1. O investigador pode estudar o sistema de informação no seu
estado natural, aprende sobre o estado-de-arte e permite-lhe
gerar teorias com base nas práticas verificadas;
2. Este método leva o investigador a perceber a natureza e a
complexidade do problema;
3. Conhecimentos válidos podem ser retirados nas áreas que
se encontram em constante mutação.
Para que se possa minimizar as distorções de interpretações
que pudessem de alguma maneira comprometer o caso em estudo,
Yin sugere a combinação de métodos qualitativos e quantitativos na
investigação em SI, quando afirma poder se basear o estudo de caso
em qualquer mescla de provas quantitativas e qualitativas.
A essência de um Estudo de Caso, ou a tendência central de
todos os tipos de Estudo de Caso é que eles tentam esclarecer “uma
decisão ou um conjunto de decisões: por que elas foram tomadas ?
como elas foram implementadas ? e, quais os resultados alcançados?
O estudo de caso tal como outros métodos, tem vantagens e
desvantagens, e depende em muito do caso a ser pesquisado. Neste
trabalho procurou-se de maneira resumida demonstrar a validade do
mesmo para efetuar a investigação na área dos Sistemas de
Informação.
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2.3 SISTEMA ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES NO GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - UM ESTUDO DE CASO
Procurou-se, através do estudo de uma realidade concreta,
complementar e verificar a adequação de alguns dos conceitos
descritos na metodologia adotada.
A escolha desta metodologia foi justificada anteriormente.
Seguiu-se, neste estudo, as sugestões de Yin (Yin 01), tendo
procurado combinar métodos qualitativos (análise da metodologia
usada na implementação e realização de entrevistas) com um método
com maior pendor quantitativo (tratamento de questionários). O uso
de métodos quantitativos prende-se com a necessidade de dar uma
maior consistência ao trabalho (op. cit.).

2.4 METODOLOGIA ADOTADA NO ESTUDO DE CASO
A metodologia adotada, para a realização do estudo de caso,
baseou-se na obra de Yin (op. cit.), que propõe cinco componentes
para um projeto de pesquisa:
1. as questões de estudo;
2. suas proposições;
3. sua unidade de análise;
4. a lógica que une os dados às proposições; e
5. os critérios para se interpretar as descobertas.

11
2.4.1 AS COMPONENTES DA METODOLOGIA1

a)
QUESTÕES DE ESTUDO
A escolha da metodologia do estudo de caso em detrimento de
outra metodologia foi em parte justificada anteriormente e devese essencialmente à natureza da área de investigação:
- estudo das razões pelas quais uma decisão foi tomada na
implantação de sistemas de informação, a maneira como foi
implementada e os efeitos organizacionais decorrentes.

b)
PROPOSIÇÕES DE ESTUDO
Avaliar POR QUE e COMO o Governo do Estado de São Paulo
implantou o Sistema Estratégico de Informações. Verificar os
impactos e as melhorias na eficácia da administração pública,
analisar as estratégias adotadas pelo governo na condução do
processo, bem como seus efeitos organizacionais. O resultado
da pesquisa será útil também, para propor ajustes e melhorias
no SEI.

c)
ESCOLHA DA UNIDADE DE ANÁLISE
O investigador deve determinar qual a unidade de análise
(indivíduo, grupo ou organização), características e quantidade.
A decisão de usar um ou vários casos vai naturalmente afetar a
capacidade em termos de generalizações, mas

implica num

elevado dispêndio de tempo.
Decidiu-se realizar um estudo de caso de apenas uma
organização,

considerando

o

Sistema

Estratégico

de

Informações no Governo do Estado de São Paulo como um

1

adaptado de (Mendes 01)
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todo, não segmentando em estudos de caso separados por
exemplo por secretaria ou empresa (op. cit.).
Esta seleção foi centrada junto à Casa Civil, que herdou as
funções e atribuições da extinta Secretaria do Governo e Gestão
Estratégica em 2003, com a justificativa de ela abrigar
institucionalmente a Coordenação do Sistema Estratégico de
Informações, objeto de estudo deste trabalho, e em função dos
seguintes critérios:
•

Condições para poder realizar o respectivo estudo;

•

Impacto do sistema nas Secretarias de Estado (projeto
de âmbito corporativo);

•

Proximidade das demandas de informações (gabinete do
secretário e assessores do governador);

•

Localização na organização hierárquica do Estado
(secretaria com poder político institucional dada a
proximidade ao governador).

•

Centraliza as demandas de informações do Gabinete do
Governador e o registro do retorno obtido nas soluções
implementadas.

d)

LIGANDO DADOS A PROPOSIÇÕES E OS
CRITÉRIOS PARA INTERPRETAÇÃO DAS
DESCOBERTAS
Representam as etapas de análise de dados da pesquisa do
estudo de caso e deve haver um projeto de pesquisa dando
base a essa análise. Estes dois últimos componentes foram os
menos desenvolvidos nos estudos de caso (op. cit.), razão pela
qual buscou-se apoio da Fundação Estadual de Análise de
Dados e Estatística (Seade)
nesta interpretação.

para complemento e orientação
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2.5 ESTRATÉGIA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA
2.5.1 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA
Procurou-se estabelecer contato junto à Coordenação do SEI,
de maneira a se obter autorização para realização do projeto. Este
contato foi fundamental, na medida em que permitiu garantir a
viabilidade do projeto e a receptividade por parte dos responsáveis,
por ser o Coordenador pessoa chave na organização e desta maneira
influenciando positivamente na condução da pesquisa. Este contato
foi previamente preparado, tendo sido elaborado um documento onde
se definiram os objetivos pretendidos, o tipo de colaboração e meios
necessários para realização do trabalho.
Ganhar o acesso, através da autorização de um administrador
ou de um alto responsável de uma organização, representa o primeiro
passo. Garantir o acesso e colaboração, ao longo do tempo, dos
restantes intervenientes e colaboradores, requer grande atenção
(Mendes 01).
Houve o cuidado de, inicialmente, idealizar e realizar reuniões
com os principais responsáveis pelos setores envolvidos, para dar
conhecimento dos objetivos do trabalho e, sempre que possível, dar a
conhecer a evolução do mesmo. Cita-se aqui, a negociação com a
Administração da Rede Executiva, infra-estrutura onde a pesquisa
seria distribuída e coletada, sendo um fator de sucesso o
envolvimento dos técnicos no suporte quando da distribuição da
pesquisa.
Junto a Coordenação do SEI, foi elaborada a lista de distribuição
da pesquisa, selecionada a partir do livro de endereços eletrônicos da
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rede

executiva

do

governo.

Foram

selecionados

usuários

pertencentes aos níveis hierárquicos que satisfazem o objeto da
pesquisa, qual seja, de média e alta gerência, perfazendo 209
usuários.

2.5.2 ANÁLISE DO MÉTODO DE IMPLEMENTAÇÃO USADO NO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antes de iniciar o estudo de caso no Governo do Estado de São
Paulo, procurou-se reforçar um maior conhecimento acerca das
tecnologias utilizadas na implementação do Sistema Estratégico de
Informações. Esse objetivo foi cumprido por intermédio da leitura de
documentos alusivos à implementação do sistema, dada nossa
participação desde seu início, na qualidade de gerente de
desenvolvimento de sistemas da PRODESP – Cia de Processamento
de Dados do Estado de São Paulo, empresa responsável pela
solução

informatizada

da

demanda.

O

aspecto

legal

da

implementação foi pesquisado e está incorporado no trabalho.
Complementou-se o estudo, com a realização de pesquisas
focadas

nas

soluções

tecnológicas

utilizadas

nos

diferentes

aplicativos implementados e que compõem o SEI. As pesquisas
basearam-se no descritivo teórico-conceitual destas tecnologias,
procurando retratar seus conceitos e o estado da arte, com destaque
para:
•

ferramentas colaborativas;

•

groupware;

•

cscw – computer supported cooperative (collaborative) work; e

•

implementação
organizações.

de

ferramentas

colaborativas

nas
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2.5.3 ENTREVISTAS COM USUÁRIOS E DESENVOLVEDORES
DO SEI NO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente, procurou-se ouvir as opiniões sobre o modo
como ocorreu essa implementação, de diversos colaboradores,
membros do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvedores e
usuários dos aplicativos. Para tanto, realizou-se um conjunto de
entrevistas semi-estruturadas, com perguntas diferenciadas, conforme
o nível e tipo de envolvimento do entrevistado. Na realização das
entrevistas não se utilizou o gravador, apenas um bloco de
apontamentos, por se considerar que as pessoas pudessem inibir-se
de dar determinadas informações. Houve a preocupação por ocasião
das entrevistas de explicar qual o objetivo do estudo.
Buscando orientação no desenvolvimento desta parte da
investigação (elaboração de questionários e entrevistas) recorreu-se à
SEADE – Fundação Estadual de Análise de Dados e Estatística pela
capacitação de seus técnicos neste assunto.
Ao desenvolver essas entrevistas teve-se o objetivo de:
¾ melhorar

a

percepção

do

modo

como

decorreu

a

implementação do sistema, verificando:
•

aceitação, buscando encontrar possíveis focos de
resistência e respectivas causas;

•

motivação e envolvimento dos usuários;

•

mudanças nas práticas do trabalho;

•

dificuldade e freqüência de utilização;

•

melhorias no compartilhamento de informações e de
conhecimento;

•

ganhos de produtividade;
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•

percepção da melhoria nos processos decisórios e;

•

ferramentas utilizadas.

A construção dos questionários foi em muito auxiliada pelas
entrevistas, que também permitiram melhor definição do contexto em
que ocorreu a implementação. Isto foi essencial para se poder relatar
a implantação do SEI e para se interpretar alguns dos resultados
obtidos no tratamento dos questionários.

2.5.4 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Após as entrevistas, foi elaborado e distribuído um questionário
(Anexo E) a um grupo de usuários do SEI, de modo a verificar quais
foram as principais opiniões acerca do sistema, a aceitação do
mesmo, sua contribuição nas tarefas diárias, possíveis ganhos,
envolvimento, freqüência de uso, ferramentas utilizadas e, assim,
detectar as variáveis objeto de análise deste estudo.
A fim de minimizar a chance de erros na interpretação dos
questionários, realizou-se um pré-teste (Roesch 96), com a aplicação
do questionário a 8 funcionários, usuários do SEI, para verificar a
adequação do mesmo.
A distribuição, preenchimento e coleta dos questionários foi
efetuada através do uso de ferramentas que compõem o projeto,
sendo customizado um aplicativo específico para tal, utilizando o
software de trabalho em grupo Lotus Notes.
Utilizando a lista de distribuição da intranet do SEI, o
questionário foi distribuído para as pessoas previamente selecionadas
do universo de usuários. Como base de pesquisa, foram selecionados
usuários com perfis funcionais partindo do nível de média gerência
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para o estratégico, de maneira a melhor registrar suas opiniões,
objeto deste trabalho.
Juntamente com a distribuição do questionário, foi encaminhada
documentação contendo uma breve explicação sobre os objetivos do
mesmo, assumindo-se o compromisso de um retorno dos resultados
da investigação efetuada.
Os questionários foram preparados para serem preenchidos
individualmente, sendo posteriormente retornados ao remetente, via
eletrônica, apoiados pelo aplicativo desenvolvido para esta finalidade.
A participação na investigação foi voluntária. Para facilidade de
preenchimento foi evitado ao máximo questões abertas, também foi
objeto de preocupação o tempo a ser despendido no preenchimento,
o que resultou num total de 15 questões, sendo 14 fechadas, com 2
de múltipla escolha, e apenas uma aberta.
Por ocasião do envio dos mesmos e como fator motivador das
respostas,

foi informada a estimativa de tempo a ser gasto no

preenchimento, resultado das medições efetuadas no pré-teste, de
aproximadamente 4 minutos.
Foram enviados questionários para 209 usuários do SEI pela
Coordenação do Sistema Estratégico, dado que este estudo de caso
estará servindo como um ferramental de aprimoramento para a
referida Coordenação. Juntamente com o link onde se encontrava o
questionário, foi dado conhecimento aos pesquisados da importância
das respostas e a que se destinava a pesquisa.
Encontra-se no Anexo C o teor do correio eletrônico enviado. Foi
dado o prazo de 7 dias úteis (de 25 de julho a 05 de agosto de 2003)
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como data limite para as respostas. Até a data limite, 60 usuários
responderam os questionários.
A Coordenação do SEI convenceu-se de que seria interessante
um novo estímulo aos usuários no sentido da conscientização da
importância da coleta dos dados relativos a pesquisa, e em
15/08/2003 novamente enviou correio eletrônico (Anexo D) aos
usuários que ainda não tinham respondido a pesquisa, solicitando a
colaboração na resposta.
Neste correio eletrônico não mais foi dado prazo para resposta,
evitando-se desta forma pressão sobre os usuários, numa tentativa de
se obter maior retorno nas respostas. Obteve-se no total 134
respostas, perfazendo 64,1 % como taxa de retorno.

2.5.5 TRATAMENTO DOS DADOS
Para o tratamento dos dados do questionário foi utilizado o
ferramental proposto pela Fundação Seade (planilha eletrônica MSExcel). As etapas do tratamento dos questionários consistiram no
estudo das variáveis, na sua classificação e na coleta das respostas,
possibilitando a construção da matriz necessária para posterior
tratamento estatístico.
Na

apresentação

dos

resultados,

serão

essencialmente

utilizados gráficos e tabelas com os resultados dos cruzamentos entre
as questões apresentadas.
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2.5.6 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS
Após o tratamento dos questionários, procurou-se identificar
como o Governo do Estado de São Paulo utiliza o SEI, tendo
procurado determinar aspectos de aceitabilidade, percepção de seus
usuários dos benefícios auferidos, grau de satisfação, analisar os
impactos da implantação e da tecnologia utilizada no trabalho diário
dos servidores, estabelecendo um conjunto de interpretações para os
resultados obtidos.
As

variáveis

escolhidas

têm

como

alvo

de

pesquisa

prioritariamente os seguintes itens:
•

Perfil do Usuário – permitindo se obter:
a média de idade do administrador público

o

usuário

da

solução,

e

consequentemente,

associar uma possível fonte de resistência /
dificuldade de utilização,
o o grau de utilização de recursos de informática e
o o

enquadramento

do

mesmo

na

pirâmide

decisória, evitando-se distorções de respostas
fora do público alvo.
•

Obtenção da Informação - Identificar:
o o tempo de utilização do SEI pelo usuário dado
que houve eleições para governador e parte deles
foram substituídos,
o quais

as

principais

fontes

de

informações

utilizadas e
o a

oferta

de

necessidade.

informações

pelo

SEI

e

sua
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•

Confiança na Informação
o medida

da

credibilidade

das

informações

disponibilizadas.
•

Facilidade no uso
o medida do grau de facilidade na utilização dos
aplicativos e ferramentas de colaboração do SEI

•

Freqüência de utilização
o freqüência na utilização do correio eletrônico e
o freqüência

na

utilização

dos

aplicativos

oferecidos.
•

Trabalho cooperativo / colaborativo
o abrangência na utilização do correio eletrônico
(intranet/extranet),
o agenda como instrumento pessoal e corporativo,
o ferramentas de colaboração utilizadas,
o aplicativos disponíveis utilizados e
o percepção

da

potencialidade

dos

recursos

oferecidos
•

Ganhos de produtividade
o indicação

de

melhorias

na

comunicação

administrativa com o advento do SEI
o contribuição para aumento da produtividade
•

Tomada de decisão
o facilitação em decorrência do SEI

•

Satisfação
o grau de satisfação na utilização
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•

Sugestões
o indicação de melhorias para o SEI
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CAPÍTULO 3
3

ESTADO DA ARTE DE FERRAMENTAS COLABORATIVAS E
COOPERATIVAS

No capítulo 3 encontra-se descrito o referencial teórico referente
às tecnologias utilizadas nas soluções informatizadas que foram
incorporadas no SEI e que serviram de suporte ao desenvolvimento
das aplicações disponibilizadas ao governo. As pesquisas basearamse no descritivo teórico-conceitual destas tecnologias, procurando
retratar seus conceitos e o estado da arte em que se encontram
atualmente.

3.1 INTRODUÇÃO

Viver em grupos trabalhando de forma cooperativa a fim de obter
melhores resultados em decorrência do esforço conjunto é a
tendência natural da espécie humana. Nas organizações atuais o
trabalho em grupo é uma das demandas e a maioria delas desejam
que seus membros sejam capazes de exercer suas habilidades no
ambiente de trabalho para conseguir um maior, ou melhor,
aproveitamento em suas funções.
As tecnologias recentes, particularmente a informática, ergueram
barreiras formais, às vezes imperceptíveis à convivência em grupo. A
configuração tradicional de software que visa, antes de tudo, proteger
um usuário de outro, ocultando-o através de diversos mecanismos
são exemplos desses entraves (Baeker 91). No nosso estudo, as
distâncias geográficas, as diversas esferas de governo (municipal,
estadual e federal), a globalização, entre outras barreiras, demandam
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a utilização de mecanismos que favoreçam e estimulem os indivíduos
a compartilharem em grupo.
A idéia por trás do trabalho cooperativo é fazer com que a
produção do grupo seja maior do que a produção de cada um dos
membros individualmente. Este ideal representa um aumento
significativo

de

produtividade,

um

importante

fator

para

a

sobrevivência das empresas no mercado. Para o governo, representa
melhor efetividade na máquina administrativa refletindo numa melhor
prestação de serviço a sociedade.

3.2 COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK – CSCW
3.2.1

CONCEITUAÇÃO
Com este enfoque, desenvolveu-se um campo de interesses de

estudo conhecido como Trabalho Cooperativo Suportado (apoiado)
por Computador - Computer Supported Cooperative Work (CSCW),
que objetiva conduzir as pessoas ao trabalho cooperativo como forma
de obter melhores resultados individuais, grupais e organizacionais. O
CSCW consiste de uma atividade coordenada assistida por
computador, obtida a partir da colaboração de um grupo de pessoas
(Baeker 91).
O interesse maior deste trabalho está voltado para análise das
informações contidas na literatura relativas ao apoio que a tecnologia
da informação pode prestar às organizações, num ambiente de
trabalho cooperativo, particularmente no que se refere ao apoio à
decisão de grupos.
Bannon, (Bannon 91) afirma que a reunião dos seguintes
requisitos constituem o núcleo do campo de CSCW :
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•

articulação do trabalho cooperativo;

•

espaço para compartilhamento de informações e

•

adaptação da tecnologia para a organização e viceversa.

Para Ortega, (Ortega 98) CSCW é a disciplina científica que
descreve como desenvolver aplicações groupware, tendo também por
objetivo o estudo teórico e pratico de como as pessoas trabalham em
cooperação e como o groupware afeta o comportamento do grupo.
O trabalho em grupo sempre existiu, porém com a disseminação
das tecnologias de redes de computadores, percebe-se um novo
paradigma na sua forma de execução. Há uma gama variada de
novas aplicações e possibilidades, entretanto um dos maiores
desafios é o período de transição em que se transportam as
aplicações, métodos, metodologias e técnicas do mundo real para o
virtual.

3.2.2 HISTÓRICO
Os primeiros esforços para aumentar a produtividade em grupo
das organizações, surgiram em meados dos anos 70, com a chamada
Automação de Escritório (OA - "Office Automation"), que buscava
integrar e transformar aplicações mono-usuário como processadores
de texto e planilhas eletrônicas, de forma a permitirem o acesso
simultâneo de um grupo de usuários.
Mais tarde reconheceu-se a necessidade de realizar estudos
sobre o comportamento dos grupos ao desempenhar uma atividade e
que serviram como base para gerar sistemas mais apropriados. O
termo Automação de Escritório foi sendo gradativamente substituído
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pela sigla CSCW, que quer dizer Trabalho Cooperativo Suportado por
Computador.
Em 1984, o mundo da computação estava tentando entender o
paradigma da introdução do computador pessoal pela IBM em 1981, e
a introdução do 'friendly' – interface amigável para o usuário
proporcionado pelo Macintosh por intermédio da Apple em 1984.
Ainda,

em

1984

as

idéias

de

groupware

encontraram

ressonância em um seminário do MIT, organizado por Irene Greif e
Paul Cashman. O seminário reunia pessoas de várias disciplinas que
compartilhavam interesses em como as pessoas trabalham e como a
tecnologia podia sustentá-los.
Juntos, Greif e Cashman cunharam o termo Computer
Supported Cooperative Work (CSCW), para descrever este interesse
comum e como um termo unificado para uma área de pesquisa nova.
(Grudin 94, 94 a, Hofte 98)
Em 1986, a sigla CSCW foi publicamente lançada como título de
uma conferência organizada pela ACM. A maioria dos trabalhos
científicos na área de CSCW surgiram a partir desta primeira
conferência e a partir daí tomou corpo esta nova disciplina em
diversas outras conferências.

3.3

GROUPWARE

3.3.1 CONCEITUAÇÃO
Chamas-e de groupware, a tecnologia gerada pela pesquisa em
CSCW. Entende-se que um grupo de pessoas está cooperando
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quando ele age de forma integrada para realizar uma tarefa comum.
O termo "trabalho cooperativo" é a designação geral e neutra de
múltiplas pessoas trabalhando juntas para produzir um produto ou
serviço (Bannon 91). Moeckel (Moeckel 03) complementa, afirmando
que as ferramentas utilizadas para o trabalho em grupo podem ser
síncronas e assíncronas.
Para Ellis, representa “uma família de aplicações baseadas em
computador, que dá suporte a grupos de pessoas, engajadas em uma
tarefa comum e que provê uma interface para compartilhar o
ambiente, especialmente ao nível de comunicação, colaboração e
suporte à decisão” (Ellis 91)
CSCW é um campo interdisciplinar preocupado com o
entendimento de práticas de trabalho e de como entregar soluções
baseadas em computador que realcem estas práticas (Kaplan 97),
enquanto groupware é o software configurado de modo a que dois ou
mais utilizadores possam comunicar (fazendo parte de grupos virtuais
independentemente da distância a que se encontrem uns dos outros),
partilhar documentos e realizar tarefas conjuntas utilizando a Intranet
corporativa ou a Internet.
Com o avanço hoje em dia no compartilhamento das
informações torna-se necessária uma aplicação que possa expandirse,

algo

que

integre

as

aplicações

empresariais

utilizadas

diariamente. É nesse campo que entram as aplicações de groupware.
O conceito de groupware foi criado com o fim de partilhar o trabalho e
de simplificar a comunicação entre utilizadores.
O groupware é o primeiro passo no sentido da implantação
definitiva do conceito de trabalho colaborativo e que está mudando os
padrões de trabalho nas empresas e governos.
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Dos sistemas centralizados, onde residia o aplicativo da
empresa e onde se ligavam todos os periféricos, passou-se para
sistemas mais distribuídos, utilizando num primeiro momento
aplicações cliente/servidor, e mais recentemente com a melhoria nas
telecomunicações e a internet, uma capilarização cada vez maior dos
pontos de presença na rede, ligando qualquer computador e
compartilhando suas informações.
Agora o que se pretende é que os grupos de trabalho partilhem
a informação, ou seja, eliminar totalmente a documentação calcada
em papel entre departamentos, utilizar agendas e bases de dados
comuns, comunicar com um sistema de informação padrão, para que
todos os utilizadores passem a utilizá-lo rápida e corporativamente.
Para que exista colaboração, é imprescindível que exista:
comunicação, coordenação e cooperação. As ferramentas de
groupware vêm para apoiar, justamente, estas três características
essenciais.

Estas

ferramentas

devem

permitir

que

pessoas

distribuídas geograficamente possam se comunicar (síncrona e
assincronamente), além disso, devem prover meios para que estas
pessoas compartilhem informações (Ortega 98).
Ortega define groupware como o hardware e software que
suportam e ampliam o trabalho em grupo aumentando a eficiência em
três níveis: comunicação, coordenação e cooperação.
Para que a comunicação e a cooperação sejam eficientes, é
preciso que as atividades do grupo sejam coordenadas para que não
se tornem repetitivas ou conflitantes. Está detalhado a seguir as
interações entre os 3 “Cs”.
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3.3.2 MODELANDO O TRABALHO COLABORATIVO
Fuks (Fuks 02, p. 93) desenvolve um modelo para o fluxo de
trabalho apoiado por mecanismos groupware. O modelo apresentado
na Figura 2 baseado nos três elementos básicos Comunicação,
Coordenação e Cooperação é um refinamento de (Ellis 91), ilustra o
processo, ou seja, para trabalhar colaborativamente um indivíduo tem
que compartilhar idéias (se comunicar), estar em sintonia com os
outros membros do grupo (se coordenar) e realizar suas tarefas de
maneira satisfatória (cooperar). Estes são os pressupostos para se
alcançar a Colaboração ou o Trabalho Colaborativo.

Figura 2 - Modelando a colaboração (proposto por Fuks, 02)

Pela figura nota-se a ocorrência de um ciclo, indicando que os
indivíduos devem se comunicar para coordenar seus esforços de
trabalho e cooperar em torno de um objetivo. Para cooperação, há a
necessidade de comunicação, seja ela direta ou por informações
obtidas dentro do ambiente onde o trabalho ocorre.
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Um

sistema de trabalho em grupo será uma plataforma

unificando um conjunto de ferramentas que permitem às pessoas
trabalhar em grupo através de Comunicação, Coordenação e
Cooperação. É da sinergia entre estes 3Cs que as organizações
podem auferir os benefícios das aplicações groupware.
Cada uma destas áreas se reflete num grupo de aplicações
distintas:
•

os sistemas de mensagens eletrônicas (comunicação),

•

a automatização dos fluxos de trabalho (coordenação) e,

•

a gestão documental - como o compartilhamento de arquivos
e de sistemas corporativos - (cooperação),

mas é do entrosamento entre eles que efetivamente se pode auferir
os benefícios do groupware.

3.3.3 SOLUÇÕES DE GROUPWARE
Em geral as ferramentas categorizadas como groupware
apresentam uma estrutura com um modelo de gestão da informação,
um modelo de difusão e acesso, e eventualmente um modelo de
desenvolvimento. A sua coerência facilita os esquemas de segurança
e controle (perfis de autenticação e privilégios) são comuns, e permite
ao usuário uma interface comum para as sua várias atividades.
No mercado vários são os fornecedores que se propõem a
oferecer soluções de groupware. Como exemplo, está citado aqui os
cinco mais expressivos do mercado: IBM/LOTUS (Notes; Domino,
etc.),

MICROSOFT

(Exchange

2000

/

NetMeeting),

NOVELL
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(Groupwise) , BSCW (Basic Support for Cooperative Work - GMD
FIT2) e Oracle (Oracle Collaboration Suite).
Todos eles em grau maior ou menor e com raras exceções
disponibilizam os serviços que devem integrar uma plataforma de
trabalho em grupo: correio eletrônico, serviços de diretório, fóruns de
discussão, serviços de agenda e calendário, workflow, publicação na
www, replicação, salas de bate-papo (chat), desenvolvimento de
aplicações e gestão de documentos.

3.3.4 TAXONOMIA DAS APLICAÇÕES GROUPWARE
a)

CLASSIFICAÇÃO TEMPO / ESPAÇO

Existem

diferentes

abordagens

para

classificar

sistemas

groupware, sendo os trabalhos de Ellis (Ellis 91) e Grudin (Grudin 94)
os mais citados. Conforme ilustra a Tabela 1, Ellis apresenta duas
formas para classificação, a primeira baseada na noção de tempo e

Mesmo Tempo

Tempos Diferentes

Mesmo
Local

Interações Face a Face

Interações Assíncronas

Locais
Diferentes

espaço e a segunda no nível de funcionalidade.

Interações Síncronas
Distribuídas

Interações Assíncronas
Distribuídas

Tabela 1 - Classificação dos sistemas groupware segundo o tempo e o espaço
(local)
2

Institute for Applied Information Technology, German National Research Centre for
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Os exemplos do quadro abaixo (Tabela 2) ilustram possíveis
soluções para a relação tempo/espaço:

Locais
Diferentes

Mesmo
Local

Mesmo Tempo

Tempos Diferentes

Reuniões Face a Face
Reuniões eletrônicas

Centros de documentação
Sala de discussões

Conferências de áudio
Vídeo conferência

Voice mail
e-mail
Conferência eletrônica
Groupware(intranet)

Tabela 2 - Soluções de groupware segundo o tempo e o espaço (local)

b)

CLASSIFICAÇÃO CONSIDERANDO A
PREVISIBILIDADE

Uma extensão à classificação espaço / tempo é proposta por
Grudin (Grudin 94) considerando o fator de previsibilidade das
dimensões. A Tabela 3 mostra esta classificação trazendo aplicações
representativas para cada classe.
As atividades podem ocorrer no mesmo espaço, em espaços
diferentes,

mas

conhecidos

pelos

participantes

(como

nas

correspondências via correio eletrônico), ou em inúmeros lugares,
muitas vezes desconhecidos pelos participantes (como na emissão de
uma mensagem a um grupo de notícias eletrônico).
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A mesma divisão ocorre com o tempo: em uma reunião, por
exemplo, as atividades ocorrem em tempo real. No envio de um
correio eletrônico, o tempo em que este é recebido é previsível (um ou
dois dias). Existem ainda as atividades que ocorrem sem previsão de
tempo, como a edição colaborativa de documentos (op. cit.).

Mesmo tempo

Mesmo
espaço

Espaços
diferentes mas
previsíveis
Espaços
diferentes e
imprevisíveis

Suporte a reuniões e
sistemas de suporte a
decisão em grupo

Áudio e vídeo
conferências

Seminários de
interação multicast

Tempo diferentes
mas previsíveis

Tempos diferentes e
imprevisíveis

Work shift
(deslocamento de
tarefas)

Salas de discussão
para grupos

Correio eletrônico

Edição colaborativa

Bulletin boards ou
newsgroups

Workflow

Tabela 3 – Ambientes em CSCW considerando previsibilidade (Grudin,94)

C) CLASSIFICAÇÃO CONSIDERANDO A
FUNCIONALIDADE

Coleman (Coleman 97) apresenta uma classificação bastante
interessante, pois classifica sistemas de groupware segundo suas
funcionalidades. Segundo sua classificação, existem doze categorias
funcionais, com uma categoria separada para serviços groupware,
uma nova categoria para aplicativos groupware e uma categoria
especial para os produtos emergentes e aplicativos colaborativos
baseados na Internet.
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Tabela 4 - Classificação dos sistemas groupware pela funcionalidade
Categoria funcional
1 - Sistemas de correio eletrônico e comunicação
2 - Agenda e calendário para grupos
3 - Sistemas de reuniões eletrônicas
4 - Desktop vídeo e conferência em tempo real (síncrono)
5 - Conferência em tempo não real (assíncrono)
6 - Gerenciamento de documentos multiusuários
7 - Workflow
8 - Utilitários workgroup e ferramentas de desenvolvimento
9 - Serviços groupware
10 - Frameworks groupware
11 - Aplicativos groupware
12 - Produtos e aplicativos colaborativos baseados na Internet
Em sua mais recente publicação (Coleman 02), afirma que sua
empresa de consultoria3 revisou estas categorias funcionais em 2002
e propõe uma nova taxonomia de colaboração.
A classificação agora proposta se dá em 7 categorias que
envolvem muitas das tecnologias de colaboração:
1 - Web/áudio/vídeo, conferência e salas virtuais,
2 - Portais e comunidades on-line,
3 - Gestão de Relacionamento com o Cliente colaborativo
(CRM)4,
4

-

Gerência

de

projetos

distribuídos

e

locais

de

trabalho/processos virtuais,
5 - Gestão do conhecimento (KM)5 tácito e capital intelectual,
6 - Mensagens unificadas e sem fio,
3

Collaborative Strategies LLC.
CRM – Customer Relationship Management
5
KM – Knowledge Management
4
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7 – Gestão de conteúdo (CM)6 colaborativo.

A Tabela 5 ilustra a classificação destas categorias de softwares
interrelacionados e grupos de serviços criando um verdadeiro nicho
de mercado de e-colaboração, considerando-se aí também questões
de funcionalidades síncronas e assíncronas além do tamanho do
grupo que as utilizam.

Portais e
Comunidades
on-line

Tamanho do grupo

Web/áudio/vídeo
Conferência e
Salas virtuais

CRM
colaborativo

KM tácito e
Capital
intelectual

Gerência de projetos
distribuídos e
Locais de trabalho/
processos virtuais

Content
Management
colaborativo

Mensagens unificadas e
sem fio

Síncrono

Assíncrono

Tabela 5 - Classificação funcional de colaboração (Coleman, 02)

3.3.5 PERCEPÇÃO (AWARENESS) EM SISTEMAS DE
GROUPWARE
Percepção,

consciência

situacional

(ou

Awareness)

é

o

conhecimento geral sobre o grupo e suas atividades passadas e
presentes, e constitui ponto vital para o trabalho cooperativo, sem o
qual este trabalho fica descoordenado e perde em qualidade e
eficiência (Pinheiro et al. 01).
Estas informações de percepção são, segundo Mariani (Mariani
97), fornecidas por um conjunto de mecanismos, que dão ao usuário,

6

CM - Content Management
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indicação das atividades dos demais. Entretanto o conceito de
percepção envolve um vasto conjunto de informações, de modo que,
usualmente os mecanismos de apoio apresentados na literatura têm
abordado somente um subconjunto destas informações. Com isso
pode-se

identificar

um

conjunto

limitado

de

características

importantes, que vem sendo observadas nas propostas destes
mecanismos.

Para Pinheiro (Pinheiro 01), estas características giram em torno
de 6 questões, cada uma identificando aspectos vitais para o
fornecimento de awareness dentro de ferramentas de groupware
síncronas e assíncronas.

São elas:
O que

: refere-se a quais informações devem ser
fornecidas aos usuários;

Quando : refere-se quando ocorrem os eventos
geradores das informações de awareness e
quando

se

dá

a

apresentação

destas

informações;
Onde

: refere-se a onde as informações são geradas
e apresentadas;

Como

: refere-se a como as informações são
apresentadas aos usuários, como é sua
interface;

Quem

: refere-se a quem está trabalhando e quem
está atento no momento;

Quanto

: qual é a quantidade ideal de informações
que deve ser apresentada ao usuário, afim de
lhe prover percepção sobre o grupo e suas
atividades.
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Ainda segundo Pinheiro (Pinheiro 00), no trabalho em grupo, os
participantes dispõem de um conjunto de objetos compartilhados
pertencentes a um espaço de trabalho através do qual desenvolvem
suas atividades e interagem entre si. Neste espaço, portanto, deve
haver um mecanismo de percepção que forneça informações de
quem está no espaço de trabalho, onde estão trabalhando, o que
estão fazendo, etc. Este tipo de percepção é chamado por Gutwin
(Gutwin 97) de workspace awareness.

Também afirma que para

utilizar workspace awareness em um projeto de groupware é preciso
executar três passos:
-

determinar o que os participantes devem saber sobre os
outros;

-

considerar como o conhecimento deve ser obtido;

-

determinar como apresentar esta informação.

Estas considerações levadas para o ambiente virtual, oferecem
aos usuários das aplicações de groupware um local onde se sentirão
mais à vontade e estimulados a colaborarem entre si.

3.4

CONCLUSÃO

Toda organização é composta por grupos formais e informais.
Portanto, não se pode estudar mecanismos de introdução desta
tecnologia em uma organização sem levar em conta fatores sociais,
políticos e motivacionais constantes da cultura da mesma (Grudin 93,
Orlikowski 92, 95, 97).

Encontra-se, em Coleman (Coleman 97), concordância quando
afirma que mesmo estando resolvido o aspecto tecnológico da
solução, é essencial o suporte da cultura organizacional para uma
implementação bem sucedida e completa, considerando mais 2
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fatores: a justificativa sob o ponto de vista econômico para a solução
proposta e a política empresarial.

Pinelle (Pinelle et al. 03) destaca que o mecanismo da
colaboração se dá em função de pequena escala de ações e
interações dos membros de um grupo em torno da realização de uma
tarefa. Seu modelo desassocia as ações necessárias à realização de
uma tarefa das ações necessárias para fazê-la como um time. Leva
em consideração que, para ser efetivo e eficiente, uma tarefa de
groupware deve contemplar a satisfação dos envolvidos na
realização da tarefa.
Enquanto a tecnologia representa um papel crítico em termos de
como organizações colaboram hoje, esta é, em geral, um facilitador
das interações interpessoais que incluem colaboração. Outros fatores
também devem ser levados em consideração, tais como, aspectos
econômicos, a cultura incorporada (comportamento) e

a política

interna (liderança), pois causam impacto significativo na eficácia de
tais implementações. Coleman acredita que um verdadeiro cálculo do
ROI7 para tecnologias colaborativas requer uma visão holística ou
aproximação sistêmica e precisa examinar três áreas: as pessoas, o
processo e a tecnologia.
Os aspectos culturais, sociais e da organização desempenham
papel fundamental de estudo quando da opção pela introdução de
tecnologias de groupware em organizações. (Bouthillier 03; Mark 03)
Especial atenção deve ser dada à questão do processo de
produção de determinado serviço ou operação a ser informatizada.
Dado que grande parte das soluções técnicas se baseiam na
introdução de mecanismos de workflow como parte integrante da
7

Return On Investiment – Retorno sobre investimento
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solução, torna-se imperioso a adoção de práticas de revisão e
melhorias

nos

processos

candidatos

a

serem

produzidos

eletronicamente, com a realização de tarefas que antecedam a
migração de seus fluxos de produção, sob pena de criação de
verdadeiros emaranhados burocráticos, só que numa nova versão,
agora eletrônicos. É o que se pretende a todo custo evitar : a eburocracia (burocracia eletrônica).
Conclui-se pelo exposto, que o sucesso do groupware irá
depender em parte da tecnologia, mas também de aspectos culturais
e da organização. Para a organização poder realmente se beneficiar
dos mecanismos da colaboração, é necessário analisar os grupos e
as pessoas envolvidos, sendo que a chave para o sucesso está na
responsabilização coletiva, recompensando o grupo em vez dos
indivíduos e incentivando estes a compartilhar o seu saber. Essa
cultura de equipe deve preceder a introdução das soluções
groupware. (Bouthillier, Mark, op. cit.)
Uma vez entendidos os mecanismos da colaboração, trata-se a
seguir, no Capítulo 4, da implementação do Sistema Estratégico de
Informações no Governo do Estado de São Paulo. O SEI como será
descrito, trata-se de uma resposta ao diagnóstico feito pela equipe de
governo, no início do 1º mandato do governador Mário Covas (1995),
e a conseqüente solução de TI – uma ferramenta de groupware – que
permitisse ao governo melhorar sua integração e gestão interna.
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CAPÍTULO 4
4

SISTEMA ESTRATÉGICO DE INFORMAÇÕES – SEI
Este capítulo descreve o Sistema Estratégico de Informações -

SEI, sua concepção, como uma resposta às demandas de se
conhecer a oferta de informações do estado para os escalões
decisórios do governo, seus aspectos legais, o envolvimento

e a

motivação dos usuários, a definição da tecnologia, suas ferramentas e
aplicações oferecidas.

4.1 INTRODUÇÃO
Os

sistemas

de

informação

são

fundamentais

para

o

desempenho e desenvolvimento das organizações, já que subsidiam
todas as decisões e direcionam todos os caminhos a serem tomados
pela mesma. Atualmente, a gestão de uma organização está
diretamente relacionada ao, e respaldada por, seu sistema de
informação.
A boa gestão de uma organização depende do conhecimento,
por seus administradores, de sua missão, de seus objetivos, de sua
situação financeira, bem como dos ajustes constantes de estratégias,
em função dos diferentes cenários apresentados no dia-a-dia,
possibilitando a tomada das decisões mais adequadas ao seu
desenvolvimento.
Os gerentes podem se ver sufocados pelos problemas do
cotidiano por não ter as informações que precisam para resolvê-los.
Por outro lado, um sistema de informações eficiente, além de
apresentar dados concretos para auxiliar no processo de tomada de
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decisão, pode funcionar também como uma fonte de idéias para
novos negócios.
O Estado, como administrador do bem público, precisa cada vez
mais utilizar a tecnologia digital para melhorar seus processos de
trabalho e para obter a velocidade necessária para enfrentar os
volumes gigantescos de informações que precisa gerenciar em seu
cotidiano. O uso da informação e das Tecnologias de Informação se
apresentam como fortes fatores de competitividade para qualquer tipo
de organização, em qualquer ramo de negócio, inclusive

na

Administração Pública.

4.2 A CONCEPÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO DE
INFORMAÇÕES – SEI
A gestão estratégica organiza as contribuições que as diversas
áreas têm a dar à organização, servindo como linha orientadora à
integração dos esforços desenvolvidos pelos especialistas, dispersos
pela organização.
As atividades de gestão de uma organização podem ser
estruturadas em três níveis , segundo Antony (Antony 95):
•

estratégico – elaboração de planos de longo prazo, definição
de objetivos e estratégias ;

•

tático

–

planejamento

a

médio

prazo,

verificação

do

atingimento dos objetivos, metas e das estratégias e ações
para possíveis correções e
•

operacional – atividades operacionais propriamente ditas, isto
é, às transformações que a organização tem por missão
realizar.
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O quadro encontrado no início do Governo Mário Covas, em
janeiro/95, foi a falta de informações para gerenciamento do Estado.
O Estado apresentava um enorme déficit financeiro, com dificuldades
de pagamento, até do funcionalismo, nos meses iniciais do mandato.
Na tentativa de se efetuar um diagnóstico da situação
encontrada pelo novo governo, para se propor medidas urgentes de
ataque aos problemas, a equipe de governo foi buscar na metodologia
PES8 – Planejamento Estratégico Situacional, (Huertas 96), uma
ferramenta que pudesse fazer o que se chamou de "Projeto Polaroid",
ou seja, de se obter uma fotografia da situação em que se encontrava
o governo, visando efetuar um diagnóstico e a proposição de
medidas que proporcionassem um acelerado conhecimento das
possíveis causas dos problemas enfrentados pelo nova gestão e a
proposição de medidas para saneá-los.
Foram encontrados na metodologia, sete problemas que
mereciam atenção, sendo que o de número 3, “A falta de controle
gerencial dificulta a cobrança de resultados” torna-se foco neste
trabalho, dado sua relevância para o esforço a que se propunha a
equipe de governo na solução dos problemas encontrados.
A seguir apresenta-se em maiores detalhes, as causas críticas
evidenciadas e os resultados almejados na metodologia empregada:

4.2.1 CAUSAS CRÍTICAS

Foram identificados pela equipe de planejamento pontos
críticos, como:
8

O PES foi criado pelo Professor Carlos Matus, ex-ministro chileno da economia durante o
governo de Salvador Allende, formado em Harvard e ex-técnico em planejamento da ONU.
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- Ausência de sistema informatizado que permitisse a
integração entre os diferentes órgãos da administração
pública estadual.
- Baixa sistematização das informações.
- Desconhecimento da oferta de informações existentes na
Administração Pública Estadual.
- Falta

de

interconectividade

entre

plataformas

de

processamento.
- Falta de sistematização na divulgação das informações
existentes.
- Inexistência de sistema de acompanhamento que permitisse
a avaliação da gestão de governo.
- Inexistência de Informações gerenciais adequadas.

4.2.2 RESULTADOS ALMEJADOS
Partindo do pressuposto que a falta de informações dificulta o
gerenciamento e a cobrança de resultados efetivos, a equipe de
planejamento traçou os objetivos

básicos que deveriam ser

alcançados com a implementação de um sistema de informações que
deveria ser desenvolvido e implantado com urgência para suprir a
equipe de governo com informações precisas e oportunas.
O sistema de informações deveria atender os seguintes
requisitos básicos:
- Alto nível de sistematização das informações.
- Conectividade entre redes e sistemas.
- Possibilitar a criação de ambiente de trabalho colaborativo.
- Sistematizar a divulgação das informações existentes.
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- Possibilitar o acompanhamento e a avaliação da gestão de
governo, pelos seus executivos e pela sociedade.
- Fornecer Informações gerenciais adequadas para o nível
executivo do governo.
- Atender também, numa segunda fase às necessidades
administrativas e operacionais.
A interligação de todo o primeiro escalão do Governo
(Secretário, Secretário Adjunto, Chefe de Gabinete e assessores
diretos) era necessária a fim de possibilitar a comunicação de forma
mais eficiente e rápida. A implantação de sistemas gerenciais de
informações

era

fundamental

para

possibilitar

a

gestão

e

acompanhamento das ações do governo do Estado.
O primeiro escalão do Governo, consciente do valor da
informação como instrumento de gestão, propôs a criação de um
sistema de informatização direcionado aos executivos9 do governo,
que foi denominado "Sistema Estratégico de Informações do
Governo” (SEI).
O sistema visava alcançar órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual Direta e Indireta, objetivando a obtenção e a
publicação de informações para utilização no gerenciamento das
atividades do governo do Estado. Além das informações o sistema
contaria também com ferramentas de apoio administrativo, ou seja,
aplicativos para auxiliar no desenvolvimento de serviços específicos.
O projeto iniciou-se no primeiro semestre de 1995, com a
definição

9

de

sua

abrangência,

planejamento

das

etapas

Executivos ou primeiro escalão envolvem os seguintes cargos: Secretário de Estado, Secretário
Adjunto, Chefe de Gabinete, Dirigente de Órgãos e Assessores diretos

de
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desenvolvimento,

seleção

dos

softwares,

preparação

dos

equipamentos e dos meios de comunicação.
Em julho/95 foi instalado o primeiro ramo da rede, interligando
a Prodesp, empresa de processamento de dados do estado, via Rede
Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes,
(Renpac) da Embratel ao Palácio do Governo.
Até o final de 1995, a rede alcançou os executivos de todas as
Secretarias de Estado, vinda a ser instituída oficialmente por
intermédio do Decreto-Lei nº 40.656, de 09 de fevereiro de 1996
(Anexo A).

4.3 PROVIDÊNCIAS INICIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SEI
Definidas, as linhas básicas, a abrangência e os objetivos do
Sistema Estratégico de Informações, faltava definir o software de
colaboração, os softwares complementares e conhecer os recursos
disponíveis nas secretarias a serem adotados à solução.

4.3.1 LEVANTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS

Foi constituída uma equipe matricial que reunia funcionários de
diferentes departamentos da Prodesp. A equipe era composta por
técnicos de redes, de comunicações, de hardware, analistas de
sistemas e programadores.
A primeira tarefa da equipe foi procurar viabilizar a implantação
do SEI, utilizando da melhor forma possível os recursos de hardware
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disponíveis no Estado e na Prodesp naquele momento, embora fosse
elevado o nível de obsolescência.
Para tanto, foi feito levantamento da infra-estrutura de hardware
e software nas secretarias de estado. O resultado foi um quadro
desalentador, com poucas secretarias dispondo de redes de
computadores e a maioria dispondo apenas de microcomputadores
mono-usuários e obsoletos. Muitos dos equipamentos necessitavam
de upgrades de memória e disco rígido para processarem o software
a ser adotado.

4.3.2 DEFINIÇÃO DO SOFTWARE DE COLABORAÇÃO

O passo seguinte da equipe técnica foi selecionar um software
que pudesse ser de uso comum nas diversas redes que formariam o
ambiente do Sistema Estratégico de Informações, independente do
sistema operacional e tecnologia de rede utilizada. Oferecesse alto
nível de segurança dos dados e permitisse o desenvolvimento de
trabalho colaborativo.
O conceito de groupware foi adotado para a concepção do
Sistema

Estratégico

de

Informações,

por

estar

apoiado

na

necessidade do Estado ser mais flexível e informal nas suas
comunicações.
Definidas as características mínimas que o software deveria
apresentar,

a

Unidade

de

Tecnologia10

foi

acionada

para

levantamento de um produto no mercado que pudesse atender aos
objetivos pretendidos.

10

Área da Prodesp responsável pela pesquisa de novas tecnologias na empresa.
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No Anexo G encontra-se o resumo das características técnicas
básicas esperadas do software de groupware e no Anexo H, a análise
técnica dos produtos de mercado disponíveis à época.
Como resultado desta análise, a Unidade de Tecnologia
recomendou a adoção como plataforma de groupware o software
Lotus Notes.
O Lotus Notes vem evoluindo constantemente, recebendo
aperfeiçoamentos e acompanhado as tendências de mercado. O
Notes R6, a última versão do produto (2003), é um ambiente
integrado de mensagens e colaboração com a Web, que oferece aos
usuários a possibilidade de acesso às suas aplicações não somente
por intermédio dos clientes Notes, mas também por qualquer um dos
principais Web browsers do mercado.

4.3.3 DEFINIÇÃO DOS SOFTWARES COMPLEMENTARES
Uma vez definido o software de groupware, faltava então definir
quais seriam os softwares de apoio para uso conjunto. Na definição
destes softwares, foram considerados fatores tais como:
· Padronização.
· Aproveitamento do conhecimento existente.
· Utilização de softwares de uso comum no mercado.
· Compatibilidade com o Lotus Notes.
Dentro da linha estabelecida foi escolhido o MS-Office que é um
pacote integrado da Microsoft, composto por processador de textos
(Word), planilha eletrônica (Excel), gerenciador de banco de dados
(Access) e gerador de apresentações (PowerPoint). O pacote conta
também com agenda e programa de correio eletrônico que não foram
utilizados porque o Notes também dispõe de tais recursos.
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A opção pelo Office se deu por tratar de um produto de uso
comum no Estado contando com usuários já treinados, além de
permitir seu uso dentro das aplicações Notes. Seus arquivos podem
ser abertos ou simplesmente exibidos a partir de uma mensagem de
correio Notes.
Ficaram definidos, então, como softwares aplicativos básicos do
SEI o Lotus Notes, a agenda Organizer da Lotus e o Office que foram
instalados em todas os equipamentos utilizados como estação de
trabalho da rede (clients).
Como sistema operacional para as estações de trabalho (clients)
foram adotados MS-DOS com Windows 3.x, logo substituídos pelo
Windows 95. Para os servidores de rede foi adotado o sistema
operacional da IBM OS/2 Warp, que era pouco exigente no tocante ao
consumo de memória RAM e espaço em disco, que eram fatores
críticos por ocasião da implantação do SEI.
Após dois anos, este sistema operacional foi substituído pelo
Windows NT. Atualmente, (ago/2004), as estações encontram-se em
sua grande maioria na versão Windows 98 e XP e os servidores na
plataforma Windows NT e 2000 server.
Foi adotado, também, um software antivírus para preservar a
rede de ataques de vírus de computador que pudessem prejudicar o
bom andamento dos serviços, pois os efeitos danosos de sua atuação
podem variar de simples mensagens de seus idealizadores à
eliminação dos arquivos de trabalho.
Com o potencial do emergente mercado do groupware, e o
potencial do produto da Lotus até então oferecido, as gigantes do
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setor passaram a se interessar pelo mesmo, e em junho de 1995 a
IBM adquiriu a Lotus por US$ 3,5 bilhões. Posteriormente, com o
lançamento da versão 5 do Lotus Notes, muitos avanços aconteceram
no produto. A agenda, agora incorporada ao produto, forçou a
descontinuidade

da

agenda

Organizer,

comercializada

independentemente.

4.3.4 UPGRADE DE HARDWARE

Após a definição dos softwares que comporiam o SEI, era o
momento

dos

técnicos

de

hardware

providenciarem

a

compatibilização dos equipamentos existentes para viabilizar o projeto
bem como a instalação de redes de computadores nas Secretarias de
Estado que não dispunham do mínimo necessário para se integrar à
Rede Executiva.
Efetuada a adequação dos equipamentos, de acordo com os
requisitos

exigidos,

e

instalados

os

equipamentos

e

redes

complementares, já podia ser iniciada a implantação do SEI.

4.4 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTRATÉGICO DE
INFORMAÇÕES - SEI
A implantação do Sistema Estratégico de Informações do
Governo dependia de providências, tais como: instalação de redes,
instalação

e

configuração

de

softwares

cadastramento e treinamento dos usuários.

e

aplicativos

e

do
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4.4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS

Antes de iniciar a instalação dos softwares foi necessário obter
nome, cargo, endereço e telefone de cada pessoa que iria ter acesso
à rede para realização de seu cadastramento no Lotus Notes. Esta
providência era vital, pois o Notes só permite o acesso de pessoas
autorizadas com o estabelecimento de seu nível de acesso aos
bancos de dados.

4.4.2 CRITÉRIOS DE ACESSO À REDE NOTES

A política de acesso à rede e a cada uma de suas aplicações foi
baseada nas próprias regras do Lotus Notes, a chamada Lista de
Controle de Acesso (ACL), conforme descrito na tabela a seguir:

LISTA DE CONTROLE DE ACESSO (ACL)
Direitos no Banco de Dados

Nível de Acesso

Nenhum direito. Este é um padrão que pode ser adotado
No access

para evitar que usuário não autorizado tenha qualquer
tipo de acesso à base de dados.
Neste nível o usuário tem permissão para criar novos

Depositor

documentos, porém não terá direito de leitura daqueles já
existentes.
O usuário tem direito de leitura, mas não poderá criar
novos ou alterar os já existentes. Este é um padrão que é

Reader

adotado em bases de dados somente informativas que
todos podem ter acesso, mas sua manutenção é
realizada por um gestor específico.

Author

Tem permissão para ler e editar todos os documentos de
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sua autoria.
Tem permissão para ler e editar todos os documentos de
sua autoria, podendo também modificar formulários e
Designer

visões que são itens da programação do banco de dados.
Não pode, contudo, modificar a lista de controle de
acesso nem apagar bancos de dados.
É a autoridade suprema na hierarquia do Notes, pois tem
permissão para fazer qualquer coisa com o banco de

Manager

dados.

Esta

função

normalmente

é

atribuída

ao

administrador da rede, para poder desempenhar seu
papel a contento.

Tabela 6 - Lista de Controle de Acesso – ACL

4.4.3 INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E
SOFTWARES

Em sua primeira etapa o SEI só abrangia o nível executivo das
Secretarias de Estado, nas quais foram instaladas apenas quatro
computadores conectados a um servidor Notes interligado com Rede
Executiva do Governo. As estações de trabalho atendiam ao
Secretário, Secretário Adjunto, Chefe de Gabinete e a um ou mais
assessores encarregados de auxiliar os executivos na gestão de
informações.
O Lotus Notes é um software desenvolvido especialmente para
trabalhar em rede, sendo ele o responsável pelo gerenciamento da
comunicação entre computadores, não dependendo de qualquer outro
sistema operacional de rede. Sua única exigência é o meio físico, ou
seja o cabeamento para o estabelecimento da comunicação.
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Este foi um fator que agilizou a implementação do Sistema
Estratégico, pois as Secretarias que não contavam com rede instalada
dependiam apenas da preparação de infra-estrutura para interligação
das estações de trabalho com o Servidor, que por sua vez
comunicava-se com as demais Secretarias componentes da rede, via
RENPAC11 - Rede Nacional de Comunicação de Dados por
Comutação de Pacotes.
Para instalação do cabeamento e dos softwares das estações de
trabalho foi formada uma equipe técnica que saiu a campo
executando a tarefa em poucos dias. Porém, a instalação dos
Servidores Notes e os estabelecimentos das regras de acesso e de
comunicação requeria um elevado conhecimento técnico. Para ganhar
tempo, foi montado um laboratório na Prodesp para que os técnicos
realizassem os upgrades e as configurações dos softwares.

4.4.4 TREINAMENTO DOS USUÁRIOS

Embora o SEI fosse um dos itens do programa de governo, sua
implantação foi difícil. Além das dificuldades para aquisição e
disponibilização dos hardwares e softwares necessários havia
também uma tarefa igualmente complexa que era ganhar a adesão
dos usuários.
Num primeiro momento, o SEI estava voltado somente para os
executivos do governo, por isso a rede de computadores criada para
sua integração foi chamada de Rede Executiva. Sua filosofia de
trabalho exigia o envolvimento operacional de Secretários de Estado,
Secretários Adjuntos, Chefes de Gabinetes e Assessores, pois

11

RENPAC é um serviço de comunicação de dados da Embratel.
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envolvia também a manipulação de informações confidenciais que
não podiam ser disponibilizadas para operadores de computadores.
Para treinamento dos Secretários foi adotado um esquema
especial, com a preparação de vários instrutores, que se deslocavam
até às Secretarias, realizando treinamento individual nos próprios
gabinetes, de acordo com disponibilidade de tempo do Secretário.
O treinamento para todos usuários envolvia noções básicas de
Windows, acesso e utilização das aplicações e demais softwares que
formavam o conjunto de ferramentas do SEI.

4.4.5 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
A comunicação entre o Ambiente Central da Rede Executiva,
localizado no Palácio dos Bandeirantes, as Secretarias de Estado e
demais órgãos do governo é realizada por meio de circuitos de
comunicação dedicados, conectados a roteadores, que permitem a
constante atualização das informações do SEI e o roteamento de
mensagens do correio eletrônico.
O sistema de comunicação está segmentado de forma a
também permitir aos usuários da Rede Executiva, o acesso e a troca
de mensagens com usuários da Internet com segurança. Para essa
comunicação são utilizados equipamentos de firewall, antivírus e
gateways.
Atualmente, 2004, todos os circuitos foram migrados para
circuitos frame-relay, que além de ser compatível com a tecnologia
ATM (Assyncronous Transfer Mode) permitiu melhorar sobremaneira
a velocidade de transmissão de dados. A migração atendeu também
locais que utilizavam linhas telefônicas como solução temporária,
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ocasionada pela instalação de rede local antes da instalação do
circuito de comunicação que estabelece a conexão com a rede
executiva.
Este processo de modernização da rede não elimina, porém, o
uso de comunicação por telefone, que é o meio utilizado para
comunicação remota de usuários que estejam viajando ou fora de seu
local de trabalho, possibilitada pela tecnologia, porém caindo
rapidamente em desuso, pela baixa qualidade das conexões e
conseqüente baixa taxa de transmissão de dados.
Com o avanço das tecnologias da internet e pela novas versões
do Lotus Notes, esta alternativa de conexão está em desuso.

4.4.6 TOPOLOGIA E ABRANGÊNCIA DA REDE EXECUTIVA
A figura a seguir oferece uma visão da topologia de
comunicação do Ambiente Central da Rede Executiva com as
Secretarias de Estado e sua interligação com a Internet.
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Sistema Estratégico de Informações
Rede com 22.000 estações
66 aplicativos

NOTES: Correio / Aplicações
INTERNET: E-Mail / Home-Pages

Figura 1 - Topologia e abrangência da rede executiva12

4.4.7 CENTRAL DE ATENDIMENTO
Os usuários da Rede Executiva e Internet podem solicitar
suporte e/ou esclarecimentos através da Central de Atendimento,
instalada no Palácio dos Bandeirantes. A central de atendimento
funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas.
A Central utiliza uma aplicação desenvolvida em Lotus Notes
que registra, encaminha e gerencia as solicitações aos responsáveis
pelo atendimento.

4.5 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA O SEI
O SEI, por tratar-se de um sistema que envolve a utilização
estratégica da informação como instrumento de apoio à tomada de
12

Fonte: Casa Civil
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decisão,

precisava

oferecer

aplicativos

que

atendessem

às

necessidades e expectativas dos executivos do governo. Uma das
primeiras providências da Coordenação do Projeto foi a constituição
de uma equipe de desenvolvimento de aplicativos para atuar com
exclusividade no SEI.
Os aplicativos destinados ao SEI estão diretamente relacionados
aos fatores críticos da gestão administrativa do governo, por isso a
definição da prioridade de desenvolvimento ficou a cargo do Conselho
do Sistema Estratégico de Informações, criado pelo Decreto-lei n°.
40.656.
A definição dos aplicativos que serão desenvolvidos se dá em
função das necessidades estratégicas de informações demandadas
pelos executivos do governo.
Os aplicativos que compõem o SEI em sua maioria são de uso
corporativo e visam atender os níveis gerenciais, porém a Rede
Executiva conta também com aplicativos setoriais e operacionais.
A figura, a seguir, apresenta alguns dos principais aplicativos
desenvolvidos para complementar o SEI, na oferta de informações
aos gestores públicos:
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Sistema Estratégico de Informações

Figura 2 - Componentes do SEI13

No ANEXO F encontra-se uma sinopse dos principais
aplicativos desenvolvidos e sua respectiva plataforma.

4.6 ADMINISTRAÇÃO DA REDE EXECUTIVA
O conjunto das primeiras redes que davam suporte ao SEI, 22
na primeira etapa de implantação, pela sua amplitude formavam uma
WAN que necessitava de uma administração eficiente, que garantisse
a disponibilidade permanente da rede e dos aplicativos. Para suprir tal
necessidade foi criada a Administração Central da rede, sediada no
Palácio dos Bandeirantes, e designado um Administrador Local em
cada Secretaria de Estado.

13

Fonte: Casa Civil
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A disponibilidade da rede, a integridade das informações e a
segurança do ambiente são fundamentais para a manutenção da rede
executiva, assim como do SEI. Estas são as tarefas básicas da
administração da rede, que para melhor desempenhar suas
atribuições, está assim distribuída:

4.6.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Desempenha as seguintes funções:
·

Gerenciamento dos recursos e sistemas da rede executiva,

·

Monitoramento dos servidores e atualização da lista de
usuários da rede,

·

Suporte aos usuários do Sistema Estratégico de Informações
do Governo,

·

Viabilização de infra-estrutura lógica e elétrica,

·

Instalação de aplicações nos servidores e estações de
trabalho,

·

Avaliação e implementação de tecnologias apropriadas para a
rede executiva,

·

Homologação de ferramentas e versões de softwares utilizados
na rede,

·

A conectividade entre os órgãos e entidades da Administração
Pública Estadual,

·

Treinamento para usuários.
Além das funções acima, a administração central é responsável

pela prestação de atendimento ao grupo executivo do governo, pela
manutenção do ambiente central, pela integração dos órgãos e
elaboração de diretrizes para os administradores locais sobre os
procedimentos e padrões a serem adotadas na rede.
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4.6.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A administração local é responsável pelo atendimento e
viabilização de infra-estrutura do chamado ambiente verticalizado,
descrito no item 4.7, a seguir, que são redes setoriais que passaram a
integrar a Rede Executiva, ficando a seu cargo:
·

Monitoramento dos servidores,

·

Upgrade de softwares e equipamentos,

·

Instalação de estações de trabalho,

·

Instalação de novos aplicativos,

·

Suporte, treinamento de usuários,

·

Atualização do diagrama das redes setoriais,

·

Disseminação

de

informações

sobre

novos

aplicativos

disponíveis na rede.
A atuação da equipe de administração da Rede Executiva foi um
fator fundamental para o sucesso que o Sistema Estratégico de
Informações do Governo vem obtendo junto aos seus clientes, pois
garante a disponibilidade permanente da Rede Executiva, evitando
interrupção na continuidade dos serviços de seus usuários.

4.7

VERTICALIZAÇÃO DA REDE EXECUTIVA
O Sistema Estratégico de Informações, que deu origem à Rede

Executiva, interligando inicialmente o primeiro escalão do Governo
utilizando o Lotus Notes como principal ferramenta, dentro do conceito
de groupware, tinha como objetivo básico a concepção e implantação
de sistemas de informações como instrumento de gestão.
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A obtenção de informações de forma mais eficiente dependia da
rede alcançar o maior número possível de órgãos públicos, de forma
que, após a integração do nível executivo do governo, iniciou-se o
processo denominado verticalização, voltado para a expansão da
rede.
Esta fase buscava atingir os demais níveis do Governo Estadual,
interligando Secretarias, órgãos vinculados, autarquias, empresas e
fundações.
A verticalização foi um processo "top down" que partiu dos níveis
superiores de cada Secretaria de Estado, procurando chegar aos
níveis operacionais. Com isto, foi reforçada a infra-estrutura
necessária

à

introdução

da

filosofia

de

trabalho

em

grupo

(groupware).
Com a verticalização, o processo de coleta de dados para
geração de informações gerenciais foi aperfeiçoado. A sistematização
na

obtenção

de

informações

possibilitou

a

elaboração

e

disponibilização, para os níveis decisórios do Governo, de relatórios
gerenciais mais precisos.
Para a obtenção e publicação de informações, a rede executiva
contava em já em dezembro/99 com 4.500 usuários e 38 aplicativos
instalados, sendo que alguns aplicativos além da Intranet do Governo
estão disponíveis também na Internet. Hoje, agosto de 2004, conta
com

22.000 usuários de diversos escalões do governo e 66

aplicativos de gestão.
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4.8

INTEGRAÇÃO DA REDE EXECUTIVA COM A INTERNET
Durante a consolidação do SEI, a Internet tornou-se uma

alternativa de comunicação viável no Brasil. Na procura por
alternativas mais econômicas para transmissão de dados, os órgãos
públicos passaram a buscar na Internet uma solução para
atendimento de seus projetos setoriais.
Dentro deste contexto foi desenvolvido o site do governo na
Internet, que possibilitou inserção do Governo de São Paulo na rede
mundial de computadores, passando a prover acesso aos órgãos
públicos, criando assim mais uma facilidade que se encontra
disponível para os usuários da Rede Executiva.
O Ambiente Central Internet do Governo, coordenado pela
Casa Civil, tem se mostrado um grande veículo de divulgação de
informações e serviços. Sua utilização tem sido muito importante para
o Estado, principalmente no processo de disponibilização de
informações públicas de interesse da sociedade.
Nesse ambiente existem recursos para disponibilização de
informações por meio de serviços WEB integrado ao Sistema
Estratégico de Informações, possibilitando que um mesmo aplicativo
possa ser acessado tanto pela Rede Executiva como pela Internet.
Com o avanço da internet e a disponibilidade dos softwares,
seguindo uma tendência mundial da TIC14, atualmente todas as
aplicações do SEI são desenvolvidas para utilização na internet,
permitindo universalização no acesso e capilarização em todo o
Estado.

14

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação
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Para garantir a disponibilidade e integridade das informações,
são utilizados mecanismos de segurança para proteção da rede.
Esses mecanismos são compostos por firewall, gateway, proxy, com
monitoramento permanente, 24 horas/dia, 7 dias por semana.
O SEI está dando mais um salto de conectividade com a
implantação da INTRAGOV, que é a rede de comunicação do
Governo do Estado de São Paulo, capaz de transmitir dados, voz e
imagem em alta velocidade. É uma infra-estrutura única de
comunicação, em implantação, que cobrirá todo o Estado, podendo
ser compartilhada por diferentes órgãos públicos, oferecendo os
seguintes serviços:
- Acesso a aplicações e bancos de dados distribuídos;
- Transmissão de dados, voz e imagens, em alta
velocidade e com total segurança.
A Intragov foi concebida prevendo-se, também, sua utilização
pelas administrações municipais paulistas, por órgãos de outros
Poderes do Estado e por órgãos do Governo Federal.
O bom funcionamento desses serviços é garantido por uma
estrutura de gerenciamento que acompanha de perto o desempenho
de toda a rede e suas falhas, bem como fornece suporte, manutenção
e assistência técnica.
A INTRAGOV conta atualmente (agosto/2004) com 4.500 pontos
de conexão, com velocidade mínima de 64Kb, devendo no futuro
integrar todos os órgãos Estaduais localizados na capital e interior do
Estado. Foi concebida com potencial de integração de 20.000 pontos
de acesso, número este correspondente

ao de equipamentos

públicos distribuídos geograficamente dentro de Estado.
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A figura a seguir ilustra a topologia da INTRAGOV e suas
conexões:

Infra-Estrutura Intragov (Rede Executiva)

Figura 3 - Topologia da INTRAGOV15

4.9 O PORTAL DO SEI

A evolução natural do Sistema Estratégico de Informações
resultou na construção de um portal que funciona como uma entrada
única fornecendo aos servidores e visitantes um ponto único de
contato para fornecimento de serviços e informações on-line . O portal
permite uma integração maior dos serviços, das informações e dos
usuários, reduzindo custos de processamento e habilitando os órgãos
de governo a oferecerem serviços e informações de melhor qualidade.
É um importante instrumento de gerência de conhecimento. O
portal do Sistema Estratégico de Informações está aberto aos
15

Fonte: Prodesp
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membros do governo e à sociedade em geral, pela Internet, no
endereço www.sei.sp.gov.br. Para os membros do governo, as
aplicações são oferecidas em ambiente restrito, exigindo login/senha.

Os principais objetivos do portal, em seu relacionamento com os
cidadãos, são:
•

disponibilizar o acervo de informações públicas;

•

informações sobre os serviços de TI prestados pelo
Sistema Estratégico de Informações;

•

maior interatividade e estímulo ao uso dos sítios
governamentais;

•

colaboração

institucional

com

outros

órgãos

públicos, demonstrando as melhores práticas;
•

expor os resultados obtidos pelo uso dos aplicativos
do Sistema Estratégico de Informações;

•

demonstrar

a

abrangência

e

capilaridade

do

programa de governo eletrônico do Estado de São
Paulo;
•

disponibilizar links de sítios públicos do Estado
(órgãos do governo, empresas, prefeituras, outros
poderes, utilidades públicas etc..) e;

•

links para serviços públicos.

O portal do SEI disponível aos servidores públicos tem como
objetivo:
•

ser uma ferramenta de colaboração em tempo real
(síncrona),

permitindo

reuniões

instantâneas

e

programadas por meio de chats, com uma ou mais
pessoas, e vídeo conferência;
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•

ser uma ferramenta de colaboração assíncrona,
disponibilizando o correio eletrônico, grupos de
trabalho, gerenciamento de projetos, grupos de
discussão, agenda individual e em grupo, lista de
endereços (address book) corporativo, aplicativos de
gestão e workflow ;

•

permitir acesso facilitado e organizado às aplicações
via Internet;

•

ser uma ferramenta para gestão de todo o Sistema
Estratégico de Informações .

4.10

O COMITÊ DE QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA

O Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP, foi criado
pelo Decreto 47.836 de 27 de maio de 2003 (Anexo B), motivado pela
utilização intensiva da Tecnologia da Informação e Comunicação no
governo e como a principal ferramenta de modernização e suporte
gerencial. Tem por fundamento que, cada vez mais, é essencial que
todos os órgãos e poderes do Estado integrem seus sistemas
informatizados, seus bancos de dados e que possam compartilhar o
uso destas modernas ferramentas.
O CQGP tem, entre outras, a atribuição de "formulação,
proposição e implementação de diretrizes voltadas à elevação do
nível de eficiência e eficácia da Administração Pública Estadual
mediante a evolução do uso da tecnologia da informação".
Para tanto, utilizando-se das TIC’s, foi construído um sítio na
internet, com a finalidade de disponibilizar, para toda a comunidade
usuária (gestores do Estado), um local onde se possa encontrar
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informações das mais diversas, devidamente organizadas sobre a
questão governo eletrônico.
Além

de

projetos/programas

disponibilizar
desenvolvidos

informações,
e

em

divulga

os

desenvolvimento,

possibilitando aos gestores públicos utilizar tecnologias já disponíveis
e, também, discutir o uso da tecnologia da informação e comunicação
para facilitar a integração entre todos os órgãos e poderes do Estado.
Para o Comitê de Qualidade da Gestão Pública, de acordo com
o artigo 2º do Decreto 47.836, foram transferidas as funções e
atribuições do Conselho do Sistema Estratégico de Informações, do
Conselho Estadual de Informática - CONEI e do Conselho Estadual
de Telecomunicações - COETEL.
Esta aglutinação de funções do Estado num Comitê, foi a forma
de concentrar e agilizar esforços na condução das políticas de TIC do
Estado, buscando a criação de um estado moderno, eficiente e ágil
na sua gestão e na prestação de serviços. O CQGP dispõe de sítio
na internet para divulgação de seus programas e projetos, no
endereço www.cqgp.sp.gov.br.

A Figura 4, a seguir, ilustra a forma de atuação do Comitê de
Qualidade da Gestão Pública – CQGP.
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Figura 4 - Estrutura Funcional do CQGP

Foi criado, junto a cada Secretaria de Estado e da Procuradoria
Geral do Estado, o Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e
Comunicação – GSTIC, sendo transferidas as atribuições dos Grupos
Setoriais de Informações Estratégicas do SEI. Passam agora a ser
responsáveis pelo planejamento e gestão das atividades de
tecnologia da informação e comunicação das respectivas Secretarias
e entidades a elas vinculadas, bem como da Procuradoria Geral do
Estado.
É de responsabilidade de cada GSTIC a formulação, a
implantação e o monitoramento do Programa Setorial de Tecnologia
da Informação e Comunicação, em conformidade com o CQGP.
Os coordenadores dos GSTIC’s das Secretarias de Estado e da
Procuradoria Geral do Estado constituem o Grupo Executivo de
Tecnologia da Informação e Comunicação – GETIC, juntamente com
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membros de empresas e fundações do estado, de acordo com artigo
10 do Decreto 47.836 (Anexo B).
Como visto pelo Decreto de constituição do CQGP, as
atribuições do SEI foram transferidas para o Comitê. Desta forma,
revisões e adequações estão em fase de implementação no portal do
SEI, visando torná-lo aderente à nova fase de gerenciamento. Ao
mesmo tempo, as demandas vindas do CQGP, apontam para a
criação de um portal de relacionamento que possibilite além das
facilidades e ferramentas disponibilizadas pelo SEI, o incremento de
novas soluções que permitam aos gestores públicos melhorias no seu
trabalho diário.
A criação do CQGP – Comitê de Qualidade da Gestão Pública,
decorreu da própria maturidade da comunidade gestora do SEI, que
em decorrência dos avanços obtidos com sua implementação e frente
aos desafios que o Estado impõe e requer, deliberou pela constituição
do referido Comitê.
Com isto, fica ampliada a abrangência do SEI que passa, a partir
deste momento, a dispor de melhor estrutura de funcionamento pela
incorporação de outros colegiados do Estado na sua nova forma de
atuação (Conei, Coetel).
Lembrando que no item 2.5, “Estratégia para realização da
pesquisa”,

foram realizadas entrevistas com os usuários visando

melhorar a percepção do modo como ocorreu a implementação do
SEI, verificando aspectos como:
•

aceitação,

•

motivação e envolvimento dos usuários;

•

mudanças nas práticas do trabalho;

•

dificuldade e freqüência de utilização;
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•

melhorias no compartilhamento de informações e de
conhecimento;

•

ganhos de produtividade;

•

percepção da melhoria nos processos decisórios e;

•

ferramentas utilizadas;

no capítulo 5, a seguir, será analisado o resultado obtido pela
pesquisa realizada junto à comunidade usuária do SEI, procurando
estabelecer uma interpretação frente aos dados tabulados.

69

CAPÍTULO 5
5

PESQUISA

SOBRE

O

SISTEMA

ESTRATÉGICO

DE

INFORMAÇÕES NO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.1

CONSIDERAÇÕES
Este capítulo apresenta as análises das tabulações do

questionário dedicado à pesquisa sobre o Sistema Estratégico de
Informações no Governo do Estado de São Paulo. Aqui serão tratadas
as variáveis qualitativas e quantitativas pesquisadas e a análise dos
resultados

obtidos,

verificando

os

impactos

na

comunicação

administrativa do governo com a implementação dos aplicativos e
ferramentas do SEI.

5.2

ANÁLISE DAS TABULAÇÕES DAS QUESTÕES
A partir da base de dados formada pelas respostas dos

pesquisados, efetuou-se a exportação da mesma para uma planilha
eletrônica (MS-Excel), criando pastas com o resultado de cada
questão e acumulando o número de respostas por opção. A seguir,
para cada questão foi montado um gráfico, de maneira a melhor
representar o conjunto de respostas obtido.
A seguir será apresentada a análise de cada uma das 15
questões pesquisadas, contando com apoio de um técnico da
Fundação Seade16, especialista em estatística.

16

Seade – Fundação Estadual de Análise de Dados e Estatística
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5.2.1 ANÁLISE DA QUESTÃO 1
Questão formulada :
Qual sua idade?
F até 30 anos
F 31 a 45 anos
F 46 a 55 anos
F mais de 55 anos

Análise:
Esta questão buscava, no universo pesquisado, obter a média
de idade do administrador público usuário do Sistema Estratégico de
Informações e a partir daí, associar uma possível fonte de resistência
ou dificuldade de utilização, podendo-se formular alternativas na
implementação de novas ferramentas ou adequações naquelas
existentes.
O gráfico a seguir, ilustra o resultado obtido.
ID A D E
46 a 55 anos
43%

m a is d e 5 5
anos
16%

31 a 45 anos
35%

a té 3 0 a n o s
6%

Figura 5 – Faixa etária dos usuários
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Vê-se que a idade média do usuário está entre 31 a 45 anos (47
respostas) o que corresponde a 35,1% dos entrevistados, e de 46 a
55 anos (57 respostas), correspondendo a 42,5% da amostra.
Verifica-se, por estes dados, que os usuários possuem idade
correspondente a certa maturidade na condução dos trabalhos.
Caso a concentração das respostas se situasse na faixa superior
aos 55 anos, poderia haver preocupação quanto a possível
dificuldade na utilização de novas tecnologias, em especial às TIC17.

5.2.2 ANÁLISE DA QUESTÃO 2
Questão formulada :
Quanto tempo você dedica à utilização de
microcomputador: (média)?
F menos de 2 horas por semana
F de 2 a 6 horas por semana
F menos de 2 horas por dia
F de 2 a 6 horas por dia
F mais de 6 horas por dia
Análise:
Pretendia-se aqui obter o grau de utilização de recursos de
informática. Quanto mais tempo diário, ou semanal, de utilização,
mais familiaridade com os recursos oferecidos e melhores resultados
nas propostas apresentadas, aumentando o grau de satisfação e
eficácia na utilização.

17

TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação
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Felizmente, nenhum dos pesquisados utilizava menos de 2
horas por semana, (2) respostas situaram-se na faixa de 2 a 6 horas
semanais, correspondendo a 1,5% da amostra. O mesmo ocorreu na
faixa de utilização com menos de 2 horas diárias (1 resposta), 0,7%.
Já, na faixa de 2 a 6 horas por dia obteve-se 76 respostas, 56,7% e
com utilização de mais de 6 horas diárias, foram tabuladas 55
respostas, correspondendo a 41% do universo de pesquisa.
TEMPO UTILIZAÇÃO
de 2 a 6 horas
por semana menos de 2 horas
menos de 2 horas 1%
por dia
por semana
0,7%
0%

mais de 6 horas
por dia
41,0%
de 2 a 6 horas por
dia
56,7%

Figura 6 - Tempo de utilização

5.2.3 ANÁLISE DA QUESTÃO 3
Questão formulada :
Quanto ao grau de decisão que lhe é conferido, você se
enquadraria em:
F Estratégico (elabora estratégias, decide)
F Tático (mediador, assessor ou gerencial – cuida da
articulação interna)
F Operacional (executa as tarefas e operações
cotidianas da organização)
Análise:
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O enquadramento do usuário do SEI na pirâmide decisória teve
como objetivo evitar distorções de respostas fora do público alvo,
dado que toda a concepção do SEI foi focada em níveis decisórios de
média e alta gerência. Analisando os números obtidos na pesquisa,
obteve-se 37 respostas enquadradas no nível estratégico (elabora
estratégias, decide), correspondendo a 27,6% e 62 respostas no nível
tático (mediador, assessor ou gerente – cuidando da articulação
interna), correspondendo a 46,3%.
Apenas 26,1% (35 respostas) foram de nível operacional
(executa as tarefas e operações cotidianas da organização). Portanto,
agrupando-se os 2 níveis hierárquicos – tático e estratégico -, obtémse 73,9% de público dentro do universo requerido.

GRAU DECISÃO

Operacional
26,1%
Tático
46,3%

Estratégico
27,6%

Figura 7 - Grau de Decisão
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5.2.4 ANÁLISE DA QUESTÃO 4
Questão formulada :
Há quanto tempo você utiliza o Sistema Estratégico de
Informações ?
F Menos de 6 meses
F Entre 6 meses e 2 anos
F Entre 2 e 4 anos
F A mais de 4 anos
F Nunca acessei
Análise:
Esta questão verifica o tempo em que os usuários utilizam o SEI.
Como um dos objetivos deste trabalho é o de medir a percepção de
seus usuários, dos benefícios auferidos com a utilização do SEI,
saber a quanto tempo o mesmo é utilizado, torna-se uma variável
importante, pois quanto mais tempo decorrido de sua utilização,
melhores chances de uma correta avaliação de seus usuários.
Nesta questão, optou-se por dividir a período de utilização,
coincidindo com o início da gestão do governador Geraldo Alckmin, o
que se refletiu nos valores de menos de 6 meses e, também, no
período dos 2 últimos anos da gestão anterior (governador Covas,
vice Geraldo Alckmin), governado pelo vice, tendo em vista o
falecimento de Mário Covas.
Esta divisão deveu-se à natural troca dos primeiros escalões de
governo, assessores, secretários de estado, gestores de órgãos e
empresas públicas, por ocasião da posse do novo governador.
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Tempo de Utilização do SEI

Nunca acessei
0,7%

Menos de 6
meses
7,5%

Entre 6 meses e 2
anos
16,4%

A mais de 4 anos
51,5%
Entre 2 e 4 anos
23,9%

Figura 8 - Tempo de utilização do SEI

Pode-se verificar, que a maioria dos usuários (69 respostas),
51,5%, utilizam o SEI há mais de 4 anos. Entre 2 e 4 anos, (32
respostas), 23,9%. Entre 6 meses e 2 anos (22 respostas), 16,4%,
corresponde a possíveis usuários de escalões ingressos na
administração paulista por ocasião da posse do governador Alckimin
em substituição ao governado Covas, motivado pelo seu falecimento,
restando para o mandato Alckmin, usuários há menos de 6 meses,
apenas 10 respostas, correspondendo a 7,5%.

5.2.5

ANÁLISE DA QUESTÃO 5
a)

CORREIO ELETRÔNICO (1ª PARTE)
Questão formulada:
Marque as ferramentas e aplicativos do SEI que você
utiliza:
F

Correio
Se sim, você utiliza o correio para: (ME)18

18

ME - questão de múltipla escolha
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F Comunicação na própria empresa
F Comunicação com outros órgãos do Estado
F Comunicação com órgãos públicos e privados
F Enviar e receber arquivos
F Gerenciar correspondências
Análise:
Verifica-se

que,

fortemente,

o

correio

é

utilizado

para

correspondência na própria empresa, 84,3% (113 respostas) e, mais
ainda, na comunicação com outros órgãos do estado, com 90,3% do
universo pesquisado (121 respostas). Isto, de certa forma, demonstra
o valor agregado que a introdução desta ferramenta de comunicação
trouxe a Administração Pública, que tem na interação entre seus
órgãos toda a base de sustentação do papel do Estado, nas suas
mais

diversas

atribuições

constitucionais.

A

comunicação

administrativa tem o papel central de movimentação de todo
funcionamento da máquina administrativa.
Toda e qualquer melhoria que se possa introduzir nesta
comunicação se reflete na rapidez dos processos, na tomada de
decisão e na agilidade do Estado em responder à sociedade de
maneira mais efetiva nas sua políticas públicas. É o que se classifica
atualmente como G2G19, ou seja, o governo se relacionando consigo
mesmo ou com outras instâncias de governo (federal, municipal e
outros poderes).
É certo também que, dentro deste papel do Estado, está seu
relacionamento com a sociedade, G2C20, que deve ser também
contemplado. Isto fica demonstrado, com 73,9% das respostas (99)
19
20

Government to government (governo para governo)
Government to citizen (governo para cidadão)
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declarando a utilização do correio eletrônico como ferramenta de
comunicação com outros órgãos públicos e privados.
Com a facilidade oferecida do envio e recebimento de arquivos,
por intermédio do correio eletrônico, os usuários encontraram aí uma
boa opção de troca deste tipo de correspondência, anexando aos
correios seus arquivos de dados das mais variadas espécies.
É comum trafegar pela rede formatos de arquivos de texto,
planilhas eletrônicas e até mesmo pequenos bancos de dados. Isto
permite de um lado, agilidade na obtenção da informação de que se
necessita, mas, por outro lado, exige gerência constante das caixas
postais pelo excessivo consumo de armazenamento de dados. Há
também reflexos nas linhas de comunicação e nos servidores de
correio que, às vezes, ficam congestionadas pelo excesso de tráfego.

Correio Eletrônico
90,3%

88,1%

84,3%
73,9%

Figura 9 - Correio Eletrônico

Gerenciar
correspondências

Enviar e receber
arquivos

Comunicação
com órgãos
públicos e
privados

Comunicação
com outros
órgãos do Estado

Comunicação na
própria empresa

50,0%
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A facilidade do arquivamento das correspondências, aliada a
disponibilidade de maiores capacidades dos discos rígidos, permitiram
a adoção de política no gerenciamento das caixas postais. Os
usuários foram orientados a transferirem suas caixas

postais dos

servidores para suas próprias estações de trabalho. Esta nova
facilidade

permitiu aos usuários uma nova forma de obtenção de

informações, pela gerência de suas correspondências, quando 50 %
dos pesquisados (67 respostas) afirmaram se utilizar deste recurso.

b)

CORREIO ELETRÔNICO (2ª PARTE)
Questão formulada:
Com que freqüência você utiliza o correio eletrônico ?
F

Uma vez por dia

F

Várias vezes por dia

F

Uma vez por semana

F

Várias vezes por semana

Análise:
A primeira observação a se fazer, é que a grande maioria dos
pesquisados utilizam-se do correio eletrônico oferecido pelo SEI.
Apenas 3 % dos pesquisados deixaram de responder a freqüência de
utilização (4 usuários). Este fato se deve a oferta de correio pelos
próprios órgãos de origem, o que leva a alguns usuários optarem
pelos mesmos.
Considera-se altamente satisfatório este fato pois, como descrito
no capítulo 1 deste trabalho, entre as razões para a criação do SEI,
estava o desconhecimento da oferta de informações e

a falta de
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recursos orçamentários e financeiros para funcionamento do aparato
do Estado. Satisfatório, pois os parcos recursos disponíveis à época
de sua implantação foram plenamente utilizados por todos aqueles
atingidos pela abrangência do projeto.
Correio - Frequência

Uma vez por dia
6,7%
Não responderam
3,0%
Várias vezes por
semana
1,5%
Uma vez por semana
0,7%

Várias vezes por dia
88,1%

Figura 10 - Correio Eletrônico - Freqüência de Utilização

Números como os obtidos, onde 88,1% dos usuários (118
respostas) utilizam correio eletrônico várias vezes por dia, comprovam
claramente este fato. Foi pequeno o número de usuários que se
utilizam do correio uma vez por semana, 0,7% (1 resposta) e, mesmo,
várias vezes por semana, com 1,5% da amostra (2 respostas). Com a
utilização do correio pelo menos uma vez por dia obteve-se 6,7%,
com 9 respostas.

c)

AGENDA
Questão formulada :
Você utiliza a agenda :
F

Pessoal
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F

Para agendamento corporativo

Análise:
Pode-se observar que pouco mais da metade dos pesquisados,
54,5% (73 respostas) se

utilizam da ferramenta de agenda para

gerenciar seus compromissos diários. Mesmo sendo pouco mais da
metade, em se tratando da esfera pública, onde as novidades
tecnológicas tendem a ser introduzidas mais vagarosamente, a
mesma já conquistou uma razoável gama de usuários.
Porém, esta conquista, em muito foi obtida, pela resposta da
engenharia de software, na sua preocupação nos quesitos da
usabilidade, que aqui pode-se claramente comprovar. Não fosse a
amigabilidade do produto oferecido, a velha e tradicional agenda em
papel seria empregada quase que pela totalidade dos usuários.
Dentre os usuários que se utilizam da agenda para a gerência
de seus compromissos, 23,9% (32 respostas) a utilizam para
agendamento corporativo, o que demonstra a baixa percepção dos
usuários da utilidade de ferramentas de groupware para trabalho em
grupo.
A maior parte dos pesquisados, 30,6% (41 respostas), têm no
agendamento pessoal sua única utilização.
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Agenda
Pessoal
30,6%

Não
responderam
45,5%

Para
agendamento
corporativo
23,9%

Figura 11 – Agenda

d)

FERRAMENTAS E APLICATIVOS DO SEI UTILIZADOS
(1ª parte)
Questão formulada :
Marque as ferramentas e aplicativos do SEI que
você utiliza:
F

Bate-papo / Chat (SameTime)

F

Fórum de discussão

F

Edição colaborativa de documentos
(Quickplace)

Análise:
Das ferramentas de colaboração oferecidas pelo SEI até então,
com exceção das aplicações específicas, estas são as que ainda não
dispõem de uma efetiva utilização por parte dos usuários. Há que se
ressaltar aqui, que a oferta destas ferramentas não foi tão trabalhada
em sua divulgação, como foi o correio e a agenda. Sendo a agenda
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integrada ao correio, de certa forma em muito colabora para sua
utilização.
Ferramentas

97,0%

Correio
Agenda
Bate-papo (CHAT)
54,5%

Forum de Discussão
Edição Colaborativa de Doctos

6,7%

9,0%

6,0%

1

Figura 12 - Utilização das Ferramentas

Pelo gráfico, nota-se a grande disparidade na distribuição da
utilização destas ferramentas, quando comparadas , ficando o correio
com 97% (130 respostas) de utilização pelos usuários, seguido da
agenda com 54,5% (73 respostas).
Já as salas de Bate-papo (Chat), Fórum de Discussão e Edição
Colaborativa de Documentos, ficaram com

percentuais próximos

entre si, porém muito aquém dos encontrados na utilização do correio
e da agenda. Os possíveis motivos foram pontuados anteriormente.
Coube a Edição Colaborativa de Documentos, o percentual de
9% na sua utilização, o que corresponde a apenas 12 respostas de
usuários. As salas de Bate-papo (Chat) e Fórum de Discussão ficaram
com 6,7% e 6,0% de utilização, correspondendo a 9 e 8 respostas
respectivamente.
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e)

FERRAMENTAS E APLICATIVOS DO SEI UTILIZADOS
(2ª PARTE)
Questão formulada :
Marque as ferramentas e aplicativos do SEI que
você utiliza:
Aplicativos
F

Contratos de Serviços Terceirizados

F

Cadastro de Obras e Ações

F

Controle de Afastamentos

F

Guia de Informações sobre Serviços
Públicos

F

Fórum de Debates - Melhorias no Serviço
Público

F

Manifestação Prévia para Realização de
Despesas

F

Portal do SEI

F

Decisões do Governador

F

Pregão

F

Informações Políticas

F

Outros

Análise:
Como era de se esperar, o Portal do SEI obteve o primeiro lugar
em sua utilização, com 48,5% (65 respostas), o que pela sua
natureza, por conter informações consolidadas e organizadas sobre o
projeto SEI e os link’s de endereçamento para todos os aplicativos
que o compõe, tenderia naturalmente a ter essa classificação.
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Não menos importante, e em segundo lugar, o aplicativo
Contratos de Serviços Terceirizados, contando com 44,8%, (60
respostas). Este foi sem dúvida, o carro-chefe das aplicações
componentes do SEI, pelo seu forte impacto nos resultados auferidos
com a sua implantação. No sítio, www.cadterc.sp.gov.br, encontramse a metodologia e os cálculos relativos a economicidade obtida no
período pós implantação do aplicativo. Seu objetivo foi a criação de
um mecanismo que pudesse oferecer aos gestores públicos, uma
forma de comparação entre os mais diversos serviços contratados
pelo Estado, naquelas áreas tidas como atividades meio.
Estes são conhecidos como serviços de terceiros, que dá nome
ao aplicativo. Nos últimos 109 meses, período referente a janeiro de
1995 a janeiro de 2004, a redução no total de gastos mensais com
serviços terceirizados atingiu, em termos de valor médio, o percentual
de 31,1%, o que representa uma economia de R$ 9,03 bilhões.
Em terceiro lugar na utilização está o aplicativo Cadastro de
Obras e Ações do governo, que apresenta de forma organizada por
município,

por

secretaria/órgão,

por

fase

de

andamento

(iniciada/concluída/em andamento), todas as obras e ações que o
governo do estado tem feito em cada município. É uma radiografia da
administração estadual
acompanhamento,

a disposição do gestores públicos, para

novos

direcionamentos,

estabelecimento

de

diretrizes e metas, correções de rotas e também para prestação de
contas à população, de forma a melhor gerenciar e controlar os
orçamentos e gastos públicos.
O Guia de Informações sobre Serviços Públicos obteve 35,1%
(47 respostas) na sua utilização, oferecendo aos seus usuários
descrições detalhadas de como obter serviços públicos. Concebido
para o projeto Poupatempo, central de atendimento à população,
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orienta de forma organizada como se obter um serviço desejado.
Relaciona os locais de atendimento, horário de funcionamento,
documentação e taxas necessárias. Este aplicativo está aberto na
internet, para o cidadão consultar no portal do Poupatempo,
www.poupatempo.sp.gov.br – Guia de Informações sobre Serviços
Públicos.
O

sítio do Pregão, www.pregao.sp.gov.br tem como objetivo

disponibilizar informações sobre esta nova modalidade de licitação
pública, com a qual se pretende garantir a democrática participação
de fornecedores à luz da legislação vigente, mas com a possibilidade
de trazer melhores resultados para o Estado.
Trata-se de um certame onde fornecedores e agentes públicos
devidamente treinados reúnem-se na forma de um leilão presencial e
por intermédio de sucessivos lances, chega-se a um vencedor. Neste
sítio encontram-se todas as informações relativas à elaboração do
pregão,

legislação,

modelos

de

editais

e

um

resumo

da

economicidade conseguida pela utilização desta modalidade de
licitação. Em média, o Estado tem obtido um desconto em relação ao
preço referencial de aquisição, de cerca de 15,32% nas compras,
resultando numa economia de R$ 482,1 milhões até junho/2004, nos
8.712 pregões já realizados.
O aplicativo Pregão obteve 33,6% (45 respostas) de utilização, o
que indica que a modalidade pregão eletrônico já chama atenção de
1/3 dos gestores na administração estadual.
Com números próximos, ficaram os aplicativos Informações
Políticas 27,6% (37), 26,9% (36) e Manifestação Prévia para
Realização de Despesas 26,1% (35).
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O aplicativo Informações Políticas, disponível no endereço
www.infopoliticas.sp.gov.br, é de livre acesso na internet e oferece
informações trabalhadas pela Fundação Seade21, referente às últimas
eleições, a partir dos dados do TRE22.
A aplicação Controle de Afastamentos é um workflow que
permite obter a autorização para afastamento de um servidor público
para prestação de trabalho em outro órgão da administração. Devido
ao trâmite previsto na legislação, a utilização de workflow facilita em
muito a tramitação deste tipo de autorização, além de permitir, a
qualquer tempo, a gestão dos recurso humanos envolvidos. O sistema
informa quantos servidores estão afastados por órgão, vencimentos
dos períodos solicitados, entre outras informações aos usuários.
Manifestação Prévia para Realização de Despesas permite o
cumprimento do Decreto 41.165 de 20/09/96, oferecendo aos
gestores públicos uma ferramenta que automatiza todo o processo de
obtenção

desta

autorização.

É,

também,

um

workflow,

que

regulamenta o fluxo de aprovação, tendo uma origem, passando pelas
Secretarias do Planejamento e da Fazenda, encerrando-se com a
informação da aprovação ou veto diretamente ao interessado.
Permitiu ganhos significativos de tempo de execução de projetos pois
toda licitação, antes de se iniciar, deve atender ao disposto no referido
Decreto, obtendo as aprovações. Como o fluxo é totalmente
eletrônico, é possível se saber a qualquer tempo onde se encontra o
processo,

permitindo

ao

interessado

fazer

gestão

para

seu

encaminhamento, caso esteja parado.
A aplicação Decisões do Governador tem como meta permitir ao
chefe do executivo paulista e sua assessoria, uma vez havendo uma
21
22

Seade –Fundação Estadual de Análise de Dados e Estatísticas
TRE – Tribunal Regional Eleitoral
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decisão do governador por uma ação, monitorá-la, a qualquer tempo,
até que a mesma esteja concluída. É um instrumento do gabinete do
Governador e o primeiro escalão de governo (secretários de estado).
Até agosto/2004 foram monitoradas 8.000 ações. Obteve-se 24,6%
(33

respostas)

de

utilização

pelos

usuários.

Este

número

relativamente baixo se deve ao fato de seu público alvo estar focado
na assessoria do governador e nos secretários de estado.

Aplicativos SEI
48,5%

44,8%
37,3%

35,1%

33,6%

26,9%

26,1%

27,6%

24,6%

20,1%
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Figura 13 - Aplicativos do SEI

f)

OUTROS APLICATIVOS: QUAIS ? (opcional)

Por se tratar de uma questão de resposta opcional, obteve-se
pouca freqüência de resposta para a mesma. No universo
pesquisado, 16 usuários responderam esta questão.
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Analisando as aplicações indicadas, vê-se que, na maioria das
respostas, são aplicações componentes do SEI, mas que não
constavam da lista para seleção. Propositadamente não foram
incluídas na pesquisa, por se entender que apenas as mais
importantes, do ponto de vista do perfil do gestor público alvo

-

tomadores de decisão – deveriam ali estarem contidas.

Outros aplicativos utilizados
Indicaram
11,9%

não indicaram
88,1%

Figura 14 - Outros Aplicativos Utilizados

O gráfico a seguir ilustra a freqüência dos outros aplicativos
informados no questionário.
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Outros Aplicativos - Frequência
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Figura 15 - Outros Aplicativos - Freqüência

A maior freqüência de citação, foi o SAO - Sistema de Alteração
Orçamentária,

desenvolvido

pela

Secretaria

de

Economia

e

Planejamento com 4 ocorrências, a seguir Biblioteca Virtual (3
ocorrências) e depois com 2 ocorrências, Solicitação de Usuários,
Siafem/Siafisico/Sigeo, PPA/LDO/POS e Gestão de Biblioteca.
Os demais citados tiveram apenas uma ocorrência.

g)

FERRAMENTAS E APLICATIVOS DO SEI
UTILIZADOS (3ª PARTE)
Questão formulada :
Com que freqüência você utiliza os aplicativos do
SEI ?
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F

Diária

F

Semanal

F

Mensal

F

Nunca

Análise:
A maioria dos usuários utilizam os aplicativos do SEI
diariamente, 53,7% (72 respostas) o que indica que o mesmo é uma
ferramenta de interesse para a comunidade de gestores públicos.
28,4% (38) de usuários semanais, 11,9% (16) mensais e apenas
3,0% de usuários que disseram nunca terem utilizado aplicativos do
SEI.
Aplicativos - Frequência Utilização

Mensal
11,9%

Nunca
3,0%

Não responderam
3,0%

Diária
53,7%
Semanal
28,4%

Figura 16 - Aplicativos - Freqüência de utilização

Apenas 3,0% (4) dos entrevistados deixaram de responder esta
questão.
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5.2.6

ANÁLISE DA QUESTÃO 6
Questão formulada :
Avalie as fontes de informações de acordo com a
importância para o seu trabalho (cada prioridade
só poderá ser utilizada uma vez)
.
+ importante

...........

- importante

Solicita a alguém...................

1...... 2...... 3 ...... 4 ...... 5

Aplicativos do SEI................

1...... 2...... 3 ...... 4 ...... 5

Sistema de computador
(extra ao SEI) 1...... 2...... 3 ...... 4 ...... 5
Internet...................................

1...... 2...... 3 ...... 4 ...... 5

Documentos em papel.........

1...... 2...... 3 ...... 4 ...... 5

Análise:
Esta questão tem como objetivo verificar na percepção dos
usuários, como no seu dia a dia ele obtém as informações de que
necessita para seu trabalho. Identificar quais as principais fontes de
informações utilizadas e a oferta de informações pelo SEI. A questão
foi estruturada de maneira que as respostas fossem categorizadas
com pesos de 1 a 5 para cada quesito, sendo o peso1, o de maior
importância e 5 o de menor importância.
No questionário disponível na Internet para resposta, foi
programado como requisito aceitar apenas uma categorização para
cada quesito. Este requisito foi motivo de várias solicitações de
suporte no preenchimento, pois os usuários tentavam de todas as
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maneiras categorizar quesitos com mesmo peso, o que o sistema não
permitia.
Analisando o quesito de maior importância (peso 1), obteve-se a
seguinte distribuição:
Im p o r tâ n c ia 1

D o c to s e m p a p e l
9%

S o l ic it a a a l g u é m
21%

In t e r n e t
33%

A p l ic a t iv o S E I
17%

S is t e m a e x t r a a o
SEI
20%

Figura 17 - Fonte de informação mais importante

Verifica-se que a Internet é a grande provedora de informações
para os usuários, com 33% (44 respostas). Considerando que o
Sistema Estratégico trabalha num público alvo de alto escalão do
governo, aparece em segunda colocação, na fonte das informações,
com 21% (29 respostas) a solicitação a alguém.

É compreensível este dado pelo fato deste público, na maioria
das vezes, não ter conhecimento completo da máquina pública a que
está vinculado. Com certa freqüência, são recém chegados da
iniciativa privada e também por contar com assessores e secretárias,
que lhe prestam este tipo de serviço. Em terceiro lugar vem os
sistemas extra ao SEI, 20% (28 respostas) como fonte das
informações.
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Os aplicativos oferecidos pelo SEI alcançaram a marca de 17%
(24 respostas). Os aplicativos são em sua maioria de uso geral,
disponibilizando informações variadas que servem a todos os
usuários. Este deve ser o fato de sua colocação nesta ordem de
prioridades, pois certamente os executivos públicos buscam suas
fontes mais apropriadas nos aplicativos focados em seus negócios,
aqui evidenciados pelos sistemas extra ao SEI.
Analisando o quesito de menor importância (peso 5), obteve-se
a seguinte distribuição:
Im portância 5

Solicita a alguém
21%

Doctos em papel
45%
Aplicativos do SEI
11%

Internet
7%

Sistem as exta ao
SEI
16%

Figura 18 - Fonte de informação menos importante

Seguindo a tendência apresentada no quesito de maior
importância, tem-se nos documentos em papel a fonte de menor
importância para os usuários pesquisados. Foram 51 respostas, 45%
da amostra. Isto demonstra a natural tendência dos gestores públicos
atuais em se utilizarem de outras formas na obtenção de informações,
além daquelas tradicionais calcadas em papel.
Em geral, estas informações para escalões de nível estratégico
são mais perecíveis, tendo um ciclo de vida menor, o que exige
multiplicidade de fontes e agilidade na obtenção. Isto fica explicitado
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na pesquisa quando, no quesito de maior peso, coube a Internet ser a
grande provedora de informações e no quesito de menor peso, os
documentos em papel serem os menos utilizados.
Quando se agrupa as respostas de peso 1 e 2, as mais
importantes e se compara com o agrupamento das respostas 4 e 5,
as de menor importância, o resultado é coerente com as conclusões
anteriores, obtidas da análise isolada de cada peso, pois, têm-se o
seguinte :
Importância 1/2 x 4/5
80

80

(Importância 1+ 2)

(Importância 4+ 5)
Doctos em papel

67

70

57

41
40

30

51

33

Internet

46

Aplicativos do SEI

60

50

78

32

Maior importância (1+2)
Menor Importância (4+5)

33

20

10

0

Figura 19 - Comparativo Fontes de informação

Na seqüência 1 a somatória dos quesitos 1 e 2, onde se
destacam com 80 respostas, com sendo a Internet a campeã de
oferecimento de informações e os documentos em papel na somatória
dos quesitos 4 e 5 como o de menor importância, na seqüência 2 com
78 respostas.
Nota-se também neste caso, que os aplicativos do SEI se
destacam em 2º lugar na importância, 67 respostas, o que representa
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algo muito positivo para o SEI, pois pode-se considerar este dado
como mais apropriado para sua classificação, posto que pode haver
certo subjetivismo na classificação dentre as 5 alternativas de
importância, sendo seu agrupamento aconselhável, por corrigir
eventuais distorções.

5.2.7 ANÁLISE DA QUESTÃO 7
Questão formulada :
Quando você utiliza o SEI, você encontra a
informação desejada:
F

Raramente

F

Às vezes

F

Na maioria das vezes

Análise:
Percebe-se pelo gráfico a seguir apresentado, que a utilização
do SEI, leva, na maioria das vezes, o usuário a encontrar a
informação desejada. Foram 82,1%, 110 respostas afirmativas quanto
a esta possibilidade, o que demonstra que o usuário ao se familiarizar
com a oferta de informações e abrangência dos aplicativos do SEI,
consegue as informações que deseja.
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Informação desejada

Às vezes
17,9%
Raramente
0,0%

Na maioria
das vezes
82,1%

Figura 20 - Informação desejada

5.2.8 ANÁLISE DA QUESTÃO 8
Questão formulada :
Você confia nos dados e informações disponíveis nos
sistemas do SEI ?
F

Sim

F

Não

F

Às vezes

Análise:
A maioria das respostas desta questão, 91,8% (123 respostas)
depõem a favor da credibilidade nos dados e nas informações
disponibilizadas pelo SEI. Esta dado é fundamental para um sistema
que atua no nível de média e alta gerência, pois são usuários
tomadores de decisão e formadores de opinião. Qualquer descrédito
nos seus dados, pode levar a sua inviabilidade na comunidade
usuária.
Como 7,5% (10) responderam que às vezes confia nos dados e
informações prestadas, caberia à coordenação do sistema investigar

97
com maior profundidade onde se encontram estes possíveis
desencontros nas informações, para poder aprimorar a confiança no
produto ofertado. Talvez com o aprofundamento nesta questão, numa
outra oportunidade de pesquisa, se possa obter quais as razões
destas falhas.
Confiança nos dados e inform ações
Não
0,7%

Às vezes
7,5%

Sim
91,8%

Figura 21 - Confiança nos dados e informações

5.2.9 ANÁLISE DA QUESTÃO 9
Questão formulada :
Como você considera a utilização do SEI (correio,
aplicativos, ferramentas) ?
F

Fácil utilização

F

Relativamente fácil

F

Difícil

F

Muito difícil

Análise:
Verifica-se que a usabilidade das aplicações está dentro de
parâmetros aceitáveis para este público alvo, pois 100% das
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pesquisados se mostraram confortáveis com as aplicações, quando
54,5% (73 respostas) declararam de fácil e utilização e 45,5% (61)
disseram ser relativamente fácil de ser utilizados os produtos
oferecidos pelo SEI.
Facilidade de utilização

Relativamente fácil
45,5%

Fácil utilização
54,5%

Difícil
0%

Muito difícil
0%

Figura 22 - Facilidade de utilização

5.2.10 ANÁLISE DA QUESTÃO 10
Questão formulada :
Você considera que a implantação do SEI e seus
componentes (correio, agenda, agenda em grupo e
aplicativos) contribuiu para ganhos de produtividade?
Indique a opção que melhor represente.
F

Muito eficaz

F

Eficaz

F

Medianamente eficaz

F

Pouco eficaz

F

Nada

Análise:
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O resultado obtido nesta questão é de grande importância para
avaliação da utilidade deste tipo de sistema de informação para
executivos, pois mostra a avaliação dos usuários quanto ao valor
agregado que pode ser obtido da sua utilização.
Os números obtidos foram expressivos neste tocante, quando
44,0% (59 respostas) declaram ter sido muito eficaz esta implantação.
47,8% (64 respostas) afirmaram ter sido eficaz o ferramental
oferecido, significando a possibilidade de evolução do SEI.
Desta maneira, pode se concluir positivamente quanto à
contribuição para melhoria na produtividade do grupo o oferecimento
de ferramentas de groupware por intermédio do SEI.
Há que se registrar aqui, o comparativo com o trabalho realizado
pela professora Wanda Orlikowski (Orlikowski 92, 95) do MIT, quando
efetuou estudos em organizações e seus comportamentos com a
introdução na rotina de trabalho de ferramentas de groupware. Seu
estudo mostrou que nas organizações com maturidade para trabalhos
corporativos tais tecnologias tinham melhor aceitabilidade e por
conseqüência

melhor

utilização,

compartilhando

informações,

promovendo melhor eficácia para todo o grupo. Naquelas em que a
produção era mais intelectual e cujos autores não se predispunham a
compartilhar suas produções, as ferramentas ficavam muito aquém do
esperado.
O fato de parte dos aplicativos se tratar de workflow, expõe os
envolvidos, agilizando a tramitação, trazendo melhorias para o serviço
público. Este deve ter sido o fator da boa avaliação dos usuários.
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G a n h o s d e P ro d u tivid a d e

4 7 ,8 %

4 ,5 %

nada

pouco eficaz

medianamente eficaz

eficaz

muito eficaz

4 4 ,0 %

3 ,7 %
0%

Figura 23 - Ganhos de produtividade

5.2.11 ANÁLISE DA QUESTÃO 11
Questão formulada :
A comunicação administrativa (trâmite de documentos,
ofícios

e

processos

na

Administração

Pública)

comparada com sua forma de trabalhar anterior à
implantação do SEI :
F

Melhorou

F

Não sofreu alteração

F

Piorou

Análise:
Indiscutivelmente em sua maioria absoluta, os pesquisados
responderam positivamente a esta questão, onde 95,5% (128
respostas) declararam ter melhorado contra apenas 4,5% (6
respostas)

que

acreditaram

não

ter

sofrido

alteração

nas

comunicações administrativas do Estado, considerando aqui o trâmite
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de documentos, ofícios e processos na Administração Pública, com a
introdução das ferramentas e aplicativos do Sistema Estratégico de
Informações. Nenhum dos questionários teve como resposta a
alternativa de que com o advento do SEI as comunicações
administrativas pioraram no Estado.

C om unicação Adm inistrativa
95,5%

4,5%

M elhorou

N ão sofreu
alteração

0%

Piorou

Figura 24 - Ganhos da Comunicação Administrativa

5.2.12 ANÁLISE DA QUESTÃO 12
Questão formulada :
Como você classifica o SEI e seus componentes:
F

É uma ferramenta para melhoria do fluxo do
trabalho (workflow).

F

É um sistema de correio eletrônico apenas.

F

É uma ferramenta para melhorar
produtividade pessoal .

F

Um conjunto de ferramentas para pessoas
trabalharem em grupo (workgroup).
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Análise:
Vê-se nestas respostas que o usuário, guardada as devidas
proporções de conhecimento, já percebe o valor agregado da
ferramenta oferecida. Como no SEI ferramentas e aplicações são
oferecidas, é de se esperar que, para determinados usuários não
profissionais de informática, a confusão estaria estabelecida quando
se efetuam estas perguntas. Caso a maioria das respostas se
situassem na opção – é um sistema de correio eletrônico apenas –
seria preocupante devido ao fato de se estar apostando na construção
de uma ferramenta de groupware com sérias limitações dos usuários
em sua utilização.
Mas, felizmente, não foi isto que aconteceu, pois 41,0%, 55
respostas, afirmaram ser o SEI um conjunto de ferramentas para
pessoas trabalharem em grupo (workgroup). Some-se a isto, 46,3%
(62 respostas) considerando o SEI como uma ferramenta para
melhoria do fluxo do trabalho (workflow). Esta classificação é bastante
natural para usuários de outras áreas que não as da computação, por
isso se as considera de mesma natureza para efeito de análise
(workgroup + workflow).
Importa dizer que o SEI não foi considerado apenas um correio
eletrônico, a não ser para apenas 6,7%, 9 usuários, o que não deixa
de ser uma informação a ser trabalhada futuramente no sentido de se
melhorar a divulgação das ferramentas disponibilizadas, fomentando
sua utilização.
Conforme visto no diagrama da figura 2, (Fuks 02), é da sinergia
entre os 3C’s (comunicação, coordenação e cooperação), que a
organização pode auferir os melhores resultados na utilização das
ferramentas de colaboração. No ambiente das aplicações e
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ferramentas disponíveis para o SEI, vê-se que esta sinergia se dá de
maneira significativa quando se analisa os resultados da pesquisa
efetuada. Somando-se os usuários que afirmaram ser o SEI uma
ferramenta para trabalho em grupo (workgroup - 41%) às afirmativas
de se tratar de uma ferramenta que automatiza procedimentos
(workflow – 46,3%), obteve-se 87,3% da amostra, caracterizando o
universo da Cooperação e Coordenação.
Quanto à Comunicação, verifica-se no gráfico de distribuição,
que o correio é muito utilizado, sendo 84,3% para correspondência
na própria empresa e mais ainda na comunicação com outros órgãos
do estado,

90,3% dos usuários declararam esta opção. Isto

demonstra o valor

da comunicação em todo o trâmite da

Administração, validando as afirmações de Fuks no seu diagrama da
colaboração (figura 2).
Classificação do SEI
46,3%
41,0%

6,7%

6,0%

Um conjunto de
É uma
É um sistema
É uma
ferramenta para ferramentas
de correio
ferramenta para
para pessoas
melhorar
eletrônico
melhoria do
produtividade trabalharem em
apenas.
fluxo do
grupo
pessoal
trabalho
(workgroup).
(workflow).

Figura 25 - Classificação do SEI
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5.2.13 ANÁLISE DA QUESTÃO 13
Questão formulada :
Considerando seu grau de satisfação com a utilização
do SEI, você:
F

Recomendaria sua utilização para outros
órgãos

F

Recomendaria com restrições

F

Não recomendaria

Análise:
Esta foi outra pergunta em cuja resposta pode-se refletir no valor
percebido pelos usuários na utilização do SEI como instrumento de
trabalho no seu dia a dia. É sabido que ninguém recomenda algo de
cujo valor não esteja convencido e que não esteja satisfeito com sua
utilização.
Pois bem, neste quesito, o SEI obteve 93,3% (125 respostas)
indicando que recomendariam sua utilização por outros órgãos da
Administração. Apenas 6,7% (9 respostas) indicariam com restrições
e nenhuma resposta contra-indicando a utilização do SEI.
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Grau de Satisfação
93,3%

6,7%

Recomendaria sua
utilização para outros
órgãos

Recomendaria com
restrições

0%

Não recomendaria

Figura 26 - Grau de Satisfação

5.2.14 ANÁLISE DA QUESTÃO 14
Questão formulada :
De alguma forma, com a implantação do SEI, a tomada
de decisão apoiada nos aplicativos e ferramentas
disponibilizadas foi:
F

Muito facilitada

F

Facilitada

F

Pouco facilitada

F

Não contribuiu para tomada de decisões
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Análise:
Nesta resposta, encontra-se uma forte indicação da percepção
dos usuários de que o SEI agregou valor com a sua implementação,
pois

56,0% (75) dos pesquisados responderam que a tomada de

decisão apoiada nos aplicativos e ferramentas disponibilizadas foi
facilitada, enquanto 41,0% (55 respostas) afirmam ter sido muito
facilitada. O fato de 56% dos usuários dizerem que foi facilitada a
tomada de decisão, não deixa de contribuir para a necessidade de
melhorias no SEI, visando garantir índices melhores para a opção
“muito facilitada”.
Estes dados são uma forte indicação de que com a implantação
desta ferramenta, os gestores públicos do nível tático e estratégico do
governo passaram a contar com um poderoso auxílio em suas
jornadas de trabalho, favorecendo a análise de informações,
melhorando a comunicação entre e intra órgãos, agilizando
processos, permitindo gerência e cobrança de resultados.
Tomada de decisão
56,0%

41,0%

3,0%

Muito facilitada

Facilitada

Pouco facilitada

0%

Não contribuiu para
tom ada de decisões

Figura 27 - Tomada de decisão
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Apenas 3,0% (4 respostas) declararam que o SEI pouco facilitou
a tomada de decisão. É um número bem pequeno, se comparado com
a somatória de percentuais referentes a Muito Facilitada e Facilitada,
que perfaz um total de 97% da amostra, o que de certa forma valida a
conclusão de que, na percepção dos usuários, a implantação do SEI
trouxe significativo apoio para a média e alta gerência na tomada de
decisão.

5.2.15 ANÁLISE DA QUESTÃO 15
Questão formulada :
Cite quais informações ou o que o SEI deveria oferecer a
mais para melhoria de seu trabalho. (opcional)

Análise:
Esta foi a última questão apresentada na pesquisa e tinha por
intenção buscar junto aos gestores públicos, usuários do Sistema
Estratégico de Informações a indicação e a sugestão de melhorias
para o mesmo.
Do universo pesquisado, resultou 27 respostas para esta
questão, representando 20,1% da amostra, o que é satisfatório
tratando-se de uma questão aberta e de preenchimento opcional.
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Sugestões

Sugestões
20,1%

Sem
Sugestões
79,9%

Figura 28 - Sugestões

A seguir será apresentado um resumo das sugestões indicadas,
que para melhor entendimento, foram agrupadas de acordo com o
assunto:
¾ Desenvolvimento de novas aplicações
•

Elaboração de um Plano Diretor de TI eletrônico;

•

Protocolo único de documentos do Estado;

•

Aplicativos internos para o Poupatempo;

•

Portal corporativo;

•

Controle de Afastamentos

para

Congressos

e

Eventos (nacionais e internacionais);
•

Banco de informações de governo (Administração
direta, indireta, fundações, autarquias e empresas)
visando melhor aproveitamento de recursos materiais
e humanos;

•

Criação de um banco de idéias;
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•

Banco
recursos

de

dados

contendo

humanos

e

informações

materiais

do

sobre

Governo

(disponibilidade, perfil,...).

¾ Oferta de novas tecnologias e ferramentas
•

Aplicativos oferecendo geo-referenciamento;

•

Videoconferência via web-cam;

•

Acesso via internet do correio e das aplicações;

•

Criação de sala de bate-papo do governo (chat-gov);

•

Dicionário on-line;

•

Disponibilização de bases de dados relacionais para
grandes volumes (ex. Patrimônio Imobiliário do
Estado).

¾ Adequações nas aplicações atuais
•

SEI deveria se adequar as necessidades dos
projetos setoriais;

•

Melhorar pesquisa de nome na lista de usuários do
SEI, para endereçamento de correio eletrônico;

•

Desenvolver

ferramenta

de

classificação

de

mensagens (a exemplo do MS-Outlook);
•

Aplicação Cadastro Obras e Ações poder ser
acessado por intermédio de outro browser além do
IE6;

•

Atualizar a aplicação Realizações de Governo.

¾ Divulgação e Treinamento
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•

Uso restrito dos aplicativos (pouco conhecidos);

•

Treinamento para todos os aplicativos (em especial
para Secretaria Segurança Pública – Distritos e
Delegacias Especializadas);

•

Informações devem apresentar data de atualização;

•

Aplicativos

devem

ter

dados

atualizados

com

freqüência mínima (por ex. 3 meses);
•

Maior divulgação junto a Dirigentes e tomadores de
decisão;

•

Conseguir sensibilização junto aos Secretários /
Adjuntos quanto a utilização e valorização dos
aplicativos;

•

Melhor divulgação dos aplicativos para se evitar
solicitação de informação em duplicidade.

¾ Rede Executiva
•

Melhor

difusão

da

rede

com

mais

usuários,

agilizando serviços.
¾ Gerais
•

Reavaliação do que é informação estratégica e do
que é de domínio público;

•

Usuário solicita outro tipo de questionário, mais
focado

em

ferramentas

de

desenvolvimento

e

cooperação técnica;
•

Usuário informa que utiliza o SEI a pouco tempo,
nada tendo a declarar.
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Nota-se que as sugestões foram muito ricas, quer de
adequações, quer de novos aplicativos e ferramentas para o SEI.
Percebe-se que o usuário tem grande interesse no trabalho
cooperativo

ofertado

pela

solução,

pois

vários

declaram

a

necessidade de compartilhamento de esforços, centralização de
informações, bases compartilhadas, além de sugestões de novas
ferramentas de colaboração (bate-papo e videoconferência).
Verifica-se, também, a necessidade clara de que na percepção
dos usuários, há que haver melhor divulgação do SEI junto à
comunidade tomadora de decisões, pela credibilidade que eles têm na
ferramenta e conteúdo e também aos demais usuários pela riqueza
da oferta de informações.
Pelas sugestões de novos aplicativos, pela cultura dos
servidores do Estado e pela ciência das melhorias introduzidas pela
nova tecnologia, aparecem as sugestões dos aplicativos corporativos
(Protocolo único de documentos do governo, Patrimônio Imobiliário do
Estado, Portal Corporativo, entre outros).
Pelo exposto, vê-se que o SEI está caminhando no rumo das
necessidades de seus usuários, pois muitas destas sugestões, já
estão sendo tratadas pela Coordenação do projeto. Estas adequações
e novas aplicações estão explicitadas no Capítulo 4 – O Sistema
Estratégico de Informações - SEI.

5.3 CONCLUSÃO

A pesquisa junto aos usuários demonstrou, na percepção dos
mesmos, o valor atribuído ao SEI e suas ferramentas, na medida em
que se analisa os resultados obtidos nas variáveis pesquisadas.
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Foi feita uma última tabulação, buscando eliminar as respostas
dos usuários pertencentes ao nível operacional (35), totalizando
26,1% da amostra. Destes, 61% pertencem ao nível tático e 39% ao
estratégico.
O resultado da nova tabulação para as 14 questões da pesquisa
apresentou semelhança nos percentuais apurados com a amostra
completa, com ligeiras variações para maior ou para menor, de 2 a 3
pontos percentuais, o que não chegou a refletir em mudança de
categoria nas respostas.
Uma única variação, significativa entre as duas tabulações foi
encontrada

na

questão

5,

quanto

à

utilização

da

Agenda.

Considerando a amostra completa com os 3 níveis de usuários,
obteve-se 54,5% de utilização contra 38% excluindo o nível
operacional. Este fato é plenamente explicável, dado que os níveis
hierárquicos superiores contam com secretárias para realizarem tais
tarefas.
Fica evidenciado pela resultado da pesquisa, que o SEI, em
face do que ofertou nestes anos em que está em operação, contribuiu
de maneira decisiva na oferta de informações e na criação da cultura
do trabalho compartilhado, como uma forma vantajosa do uso de TIC
em governo. O SEI teve papel decisivo para o desenvolvimento do
programa de governo eletrônico do Estado de São Paulo.
Percebe-se, também, a necessidade de novas implementações
e a incorporação de novas soluções tecnológicas, visando atender as
expectativas de seus usuários. Isto, de certa maneira, já está
ocorrendo, pois todas suas aplicações estão sendo migradas para a
internet, o correio está sendo paulatinamente substituído por web-
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mail, saindo da plataforma cliente-servidor e passando a se utilizar a
internet

como

padrão

para

disponibilidade

de

aplicativos

e

ferramentas de colaboração.
Vê-se, também, na questão tecnológica, que em sua primeira
fase de implantação, o SEI baseava-se quase que exclusivamente na
plataforma Lotus Notes cliente-servidor. Ao longo do tempo foram
sendo incorporados novos fornecedores e tecnologias, objetivando
manter o SEI sempre atualizado.

Para tanto, basta consultar o anexo ANEXO F – SINOPSE DOS
PRINCIPAIS APLICATIVOS DO SEI, onde, juntamente com a sinopse
do

aplicativo,

encontra-se

desenvolvimento da solução.

descrita

a

tecnologia

utilizada

no
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CAPÍTULO 6
6

CONCLUSÃO

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões a que se pode
chegar, tendo em vista as considerações teóricas apresentadas,
conjugadas com a pesquisa realizada junto aos usuários do SEI.
Proposições

de

melhorias

e

de

sugestões

para

futuros

desdobramentos também serão tratadas.

6.1 INTRODUÇÃO

Apesar das limitações provenientes da realização de um estudo
de caso único, considera-se que o estudo possa dar uma contribuição
válida para os objetivos fixados na dissertação, permitindo uma
melhor compreensão dos fenômenos ligados à implementação de
ferramentas de TI como apoio à tomada de decisão, com ênfase no
domínio da Administração Pública do Estado de São Paulo.
Em decorrência das mudanças ambientais e de sua velocidade
no atual contexto social, onde a ênfase está no compartilhamento de
atividades para se atingir

objetivos específicos, há crescente

demanda em torno dos Sistemas de Informação quanto à adoção de
novas formas de gestão voltadas à melhoria da qualidade dos
serviços prestados aos usuários. Tais sistemas estão presentes em
todos os meios da administração pública que contam, hoje, com uma
nova visão para gerenciar tais sistemas.
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6.2 A EVOLUÇÃO DO SEI
A

primeira

forma

de

utilização

de

SI

correspondeu

a

automatização de processos básicos (fazer as coisas corretamente) e
correspondia ao processamento de transações. Os SI não eram
explorados de forma a permitir informação utilizável pelos gestores
nos seus processos de decisão. Começou então a reconhecer-se a
necessidade de satisfazer a procura por informações pelos gestores.
Surgiram os objetivos da eficácia (fazer o que deve ser feito). Trata-se
de fornecer aos usuários, mecanismos facilitadores que lhes permitam
obter e trabalhar informação destinada a apoiar os processos de
decisão.
Para Motta (Motta 92), o planejamento estratégico é um
processo contínuo e sistemático de antecipação de mudanças futuras,
tirando vantagem das oportunidades que surgem, examinando os
pontos fortes e fracos da organização, estabelecendo e corrigindo
cursos de ação a longo prazo. Portanto é, essencialmente, um
processo gerencial, que se concentra nos níveis hierárquicos mais
elevados da organização.
Um processo de planejamento estratégico serve para integrar a
vasta gama de decisões e ações que a gestão estratégica requer.
Quando bem feito, o planejamento fornece à organização um “mapa
de estradas” que facilita a iniciativa individual. (Figueiredo 98)
É nesta área que se encontra o SEI, como uma resposta aos
executivos do Estado, nas suas necessidades de informação para
tomada de decisão, frente aos desafios que o administrador público
enfrenta.
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O SEI que, inicialmente, provia informações aos executivos de
maneira organizada, com o passar do tempo e com os avanços
tecnológicos, passou a receber novas demandas de aplicações, o que
contribuiu para que fosse utilizado não só como instrumento de
tomada de decisão, mas, gradativamente, fosse permitindo a
disseminação sistemática da inteligência da organização, permitindo a
gestão do conhecimento.
Esta gestão se dá pela disponibilização dos conteúdos das
bases de dados, pelo fluxo eletrônico dos processos sistematizados,
pela memória da comunicação administrativa gerada pelo correio
eletrônico e ao mesmo tempo se consolidando com os demais
sistemas transacionais e de informações do governo, na construção
do governo eletrônico no Estado de São Paulo.
A

Gestão

do

Conhecimento,

como

uma

ferramenta

organizacional, reflete a profunda mudança observada na sociedade
atual que, progressivamente, vai descartando os padrões ditados pela
era industrial.
Na nova economia, os produtos e serviços passam a ser
valorados – cada vez mais – por um componente intangível neles
incorporados, denominado de conhecimento, que passa a ter um
grande valor no capital das organizações (Carlos 04).

Disponibilizar

o saber que está interiorizado nas pessoas para o ambiente
organizacional é um dos principais desafios das empresas.
O setor público enfrenta, atualmente, dificuldades crescentes na
gestão de seus orçamentos, o que exige de seus gestores a adoção
de modelos gerenciais que proporcionem a maximização das ações
com o menor custo. Nesse novo quadro, o poder público deve
acrescentar mais inteligência aos seus processos, o que só será
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obtido com a adoção de novas práticas gerenciais, novas formas de
divisão do trabalho e estruturas organizacionais mais flexíveis.
(Nonaka 97).

6.3 O GOVERNO ELETRÔNICO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Com a crescente demanda por informações, quer para os níveis
hierárquicos tomadores de decisão, quer para os demais níveis,
sejam eles de média gerência ou mesmo operacionais, os SI tornamse cada vez mais requisitados para o bom funcionamento do aparato
público. Isto se torna mais relevante num estado do porte de São
Paulo, que conta com cerca de 38 milhões de habitantes23.
Impulsionado por estes números expressivos e para atender
uma organização complexa que é o Estado, tem sido previstos, nos
orçamentos anuais, investimentos cada vez maiores em TIC.
No PPA2004/200724, visando dar uma melhor identificação e
futuro gerenciamento nas aplicações de recursos em TIC, o Governo
do Estado criou 4 subdivisões no orçamento. São elas:
•

Governo Eletrônico1 – Infra-estrutura - Ampliação e
melhoria

de

recursos

de

Hardware,

–

Transações

Software

e

Internas

-

Telecomunicações;
•

Governo

Eletrônico

2

Desenvolvimento e integração de Processos e Sistemas de
Informação Intersetoriais;
•

Governo Eletrônico 3 – Transações com a Sociedade Expansão da oferta de serviços eletrônicos à Sociedade

23
24

Fonte – Fundação Seade.
PPA – Plano Pluri Anual (quadriênio 2004-2007)
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(governo-cidadão,

governo-fornecedores,

governo-outras

esferas)
•

Governo Eletrônico 4 – Inclusão Digital - Capacitação de
cidadãos ao uso de recursos da Tecnologia da Informação
e Comunicação

O quadro a seguir, demonstra os valores previstos para Governo
eletrônico no PPA 2004-200725.
Infra

Transações

Transações com

Inclusão

Estrutura

Internas

a Sociedade

Digital

1.383.119.22

175.350.29

Transações com a
Sociedade
23%

492.101.12

TOTAL

53.580.64

2.104.151.28

Inclusão Digital
3%

Transações
Internas
8%

Infra
Estrutura
66%

Figura 29 - Valores previstos para eGov26 no PPA 2004-2007

Estão previstos para o quadriênio 2004-2007, investimentos da
ordem de 2 bilhões de reais, para Tecnologia de Informação e
Comunicação no Estado de São Paulo, visando aprimorar o governo
na sua gestão interna e no seu relacionamento com a sociedade.
Estes números demonstram o nível de maturidade e a liderança,
em nível nacional, do Estado de São Paulo, no que se refere a
investimento em TIC. Convênios e Termos de Cooperação para troca
de experiências, têm sido firmados entre diversos estados da
federação e São Paulo (Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia e Espírito

25
26

Fonte: Casa Civil
eGov - electronic Government (Governo eletrônico)
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Santo)27. Em todos, o SEI foi a aplicação que despertou maior
interesse, em função dos resultados alcançados.

6.4 UMA PROPOSTA PARA O PORTAL DE GOVERNO
ELETRÔNICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme aponta Coleman (Coleman 02), em seus estudos de
evolução das soluções de groupware, atualmente o SEI como
proposta de groupware, está se tornando muito efetivo como uma
ferramenta de gestão do conhecimento, por deter em suas bases de
dados parte significativa das informações do Estado necessárias aos
gestores públicos. Proporciona

desta maneira, aos usuários o

compartilhamento das bases de dados permitindo a gestão do
conhecimento.
Com o portal do SEI, iniciou-se este avanço, que está se
consolidando agora com a construção do Portal do CQGP, como uma
proposta de colaboração para toda a comunidade do governo do
Estado, em suas necessidades de TIC. Pretende-se com este portal,
criar uma referência de governo eletrônico, para que os usuários
possam desfrutar das bases de conhecimento ali organizadas,
permitindo melhorias na gestão pública.
Para tanto, este Portal de Colaboração do Governo deverá se
estruturar para oferecer aos seus usuários, pela internet:
•

as melhores práticas de governança eletrônica organizadas por
grupos de interesse;

•

27

bases de dados compartilhadas;

Termos de Cooperação - Fonte: Casa Civil/2004.
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•

ferramentas de colaboração (síncronas e assíncronas), como
salas de bate-papo, correio eletrônico/web mail, edição
colaborativa de documentos, entre outros;

•

comunidades de prática;

•

conteúdo multimídia (fotos, imagens, vídeos, reportagens,
palestras);

•

ferramental para ensino à distância (EAD);

•

mecanismos de workflow;

•

jornal eletrônico;

•

enquetes semanais (como estímulo às contribuições dos
usuários);

•

portal de entrada para os aplicativos de governo (banco de
aplicativos de TI);

•

personalização (my portal);

•

banco de link’s com comentário;

•

link’s de interesse geral (mão na roda);

•

páginas amarelas do governo (lista dos usuários por cargo,
órgão, nome);

•

agenda pessoal;

•

agenda corporativa;

•

mecanismo buscador (tipo google);

•

fóruns de debates;

•

seção tipo divirta-se / humor;

•

glossário de termos de TIC;

•

glossário de termos de gestão pública (PPA / OSCIP / LDO);

•

atas e reuniões (acesso restrito);

•

agência de notícias (foco em eGov, TIC e Gestão Pública);

•

estatísticas de utilizações (page-views);

•

área para downloads de utilitários e arquivos de interesse
geral;

•

editorias visando permanente atualização do portal.
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A seguir, encontra-se uma possível proposta de interface gráfica
para o Portal de Colaboração do Governo.

Figura 30 - Proposta de Portal de Colaboração do Governo

Encontra-se em fase de estudos, pela área de Tecnologia da
Prodesp, ferramentas de groupware baseadas em software livre,
visando tornar o ambiente de colaboração mais flexível e econômico.
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Ferramentas de colaboração como os “wikis” estão em fase de
avaliação. Esta avaliação deverá levar em consideração fatores
positivos, como aspectos econômicos, ganhos de produtividade,
redução de cronograma, assim como fatores que necessitam de
análises prévias à adoção destas soluções, como questões relativas à
confiabilidade, necessidade de customização, treinamento na nova
plataforma, suporte, entre outros.

6.5 SUGESTÕES PARA DESDOBRAMENTOS FUTUROS

Apresentam-se, a seguir, sugestões de desdobramentos para
futuros trabalhos complementares a este, em função da análise,
interpretação dos dados e da discussão dos resultados obtidos na
pesquisa.
Com a criação do CQGP, e conseqüente incorporação do SEI,
pode-se

propor

melhorias

na

sua

composição,

visando

seu

aprimoramento. Como foi visto no capítulo 6.4 – UMA PROPOSTA
PARA O PORTAL DE GOVERNO ELETRÔNICO DO ESTADO DO
SÃO PAULO, uma série de ferramentas foram propostas para sua
complementação. Analisar as ferramentas propostas, sua forma de
implementação e avaliar junto à comunidade usuária, a eficácia das
mesmas, torna-se de grande interesse.
Outro aspecto a ser analisado é o advento das compras
eletrônicas, no ambiente governo. Como visto, alguns aplicativos do
SEI se prestam a gerenciar compras públicas. Efetuar comparações
entre a forma de aquisição convencional, calcada nos processos em
papel, e a nova modalidade eletrônica, estabelecendo relação de
economicidade entre as formas de compra, tanto para o governo
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quanto às empresas fornecedoras de bens e insumos, também
representa uma importante fonte de informação para o Estado.
Uma máquina pública contando com cerca de 700.000
servidores públicos tem que dispor de programas e incentivos à
utilização de TIC e de gestão do conhecimento. Pesquisar este
universo, para proposição de programas de capacitação utilizando
ferramentas de ensino à distância, que promovam a integração dos
quadros de servidores e sua formação na gestão das informações,
também se apresenta como de interesse para futuros trabalhos.
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ANEXOS

ANEXO A - DECRETO Nº 40.656, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1996
Publicação: Diário Oficial v.106, n.28, 10/02/1996
Gestão: Mário Covas
Institui o Sistema Estratégico de Informações e dá providências
correlatas
MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e diante das prioridades da Administração em
relação à política de informação/informatização, previstas na Lei nº
9.173, de 18 de julho de 1995, Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído, no Estado de São Paulo, o Sistema
Estratégico de Informações, com os seguintes objetivos:
I - viabilizar o uso da informação como instrumento de gestão, de
maneira a, em especial:
a) atender às necessidades do processo de tomada de decisões;
b) facilitar a interação entre os membros do grupo executivo do
Governo, assegurando-lhes a troca contínua e sistemática de
informações;
c) contribuir para a integração das ações governamentais;
d) propiciar o controle, a avaliação e o ajustamento constante das
ações governamentais;
e) permitir a otimização do uso dos recursos existentes no Estado;
II - tornar disponíveis e/ou disseminar informações que atendam a
demandas dos cidadãos e de entidades da sociedade civil.

133
Parágrafo único - O Sistema instituído por este artigo abrangerá os
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Direta e
Indireta, inclusive as autarquias de regime especial.
Artigo 2º - São responsáveis pela efetivação do Sistema Estratégico
de Informações, com a necessária precisão e confiabilidade em
relação ao seu conteúdo:
I - os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado;
II - os Secretários Adjuntos;
III - os Chefes de Gabinete;
IV - os dirigentes das unidades orçamentárias e de despesa;
V - os dirigentes das entidades da Administração Indireta, inclusive
das autarquias de regime especial;
VI - todos os servidores e empregados da Administração Pública
Estadual, Direta e Indireta, inclusive autarquias de regime especial,
incumbidos:
a) do fornecimento de dados para o Sistema; ou
b) do desempenho de atividades específicas do Sistema.
Artigo 3º - O Sistema Estratégico de Informações conta, para o
desempenho de atividades específicas, com as seguintes unidades e
entidade:
I - junto à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica:
a) diretamente subordinados ao Titular da Pasta:
1. o Conselho do Sistema Estratégico de Informações;
2. a Unidade de Gestão Estratégica do Governo, criada pelo Decreto
nº 39.914, de 11 de janeiro de 1995;
3. o Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de Informações;
b) a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São
Paulo - PRODESP, vinculada à Pasta;
II - junto a cada Gabinete de Secretário de Estado e ao Gabinete do
Procurador Geral do Estado, diretamente subordinado
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ao Titular da Pasta, o Grupo Setorial de Informações Estratégicas.
Artigo 4º - O Conselho do Sistema Estratégico de Informações será
composto dos seguintes membros:
I - o Secretário do Governo e Gestão Estratégica, que será o seu
Presidente;
II - o Secretário de Economia e Planejamento;
III - o Secretário da Fazenda;
IV - o Secretário da Administração e Modernização do Serviço
Público.
Artigo 5º - Ao Conselho do Sistema Estratégico de Informações cabe:
I - estabelecer, periodicamente, diretrizes e prioridades para o
Sistema;
II - acompanhar o andamento dos trabalhos relativos ao Sistema, com
vistas a, em especial:
a) garantir o cumprimento das diretrizes e prioridades a que se refere
o inciso anterior;
b) promover os ajustamentos que se fizerem necessários, a cada
momento, para viabilizar a consecução dos objetivos definidos pelo
artigo 1º deste decreto.
Artigo 6º - À Unidade de Gestão Estratégica do Governo, em relação
ao Sistema Estratégico de Informações, cabe, em especial:
I - prestar serviços de apoio ao Conselho do Sistema Estratégico de
Informações;
II - propor, periodicamente, diretrizes e prioridades relativas ao
Sistema;
III - promover o envolvimento dos diversos setores da Administração,
com vistas à adequada implantação e ao efetivo funcionamento do
Sistema;
IV - avaliar o Sistema, propondo os ajustes de rumo que se fizerem
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necessários;
V - propor, analisar e manifestar-se a respeito de estudos, projetos,
pesquisas e formação de grupos de trabalho necessários ao Sistema.
Artigo 7º - O Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de
Informações será integrado pelos seguintes membros, designados
pelo Secretário do Governo e Gestão Estratégica:
I - servidores ou empregados públicos em exercício na Secretaria do
Governo e Gestão Estratégica ou que vierem a ser afastados de
outros órgãos ou entidades da Administração
Pública Estadual, um dos quais exercerá a coordenação dos trabalhos
do Grupo;
II - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades:
a) vinculada à Secretaria do Governo e Gestão Estratégica:
1. Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo PRODESP;
b) vinculadas à Secretaria de Economia e Planejamento:
1. Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal - CEPAM;
2. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
c) vinculada à Secretaria da Administração e Modernização do
Serviço Público:
1. Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP;
d) vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos:
1. Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S.A.
- EMPLASA.
Artigo 8º - Ao Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de
Informações, unidade responsável pela articulação, integração,
orientação e acompanhamento das atividades necessárias à
adequada implantação e ao efetivo funcionamento do Sistema, cabe,
em especial:
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I - assegurar a implementação das diretrizes e prioridades
estabelecidas, fornecendo ao Conselho do Sistema Estratégico de
Informações, por intermédio da Unidade de Gestão Estratégica do
Governo, subsídios para os ajustes que se fizerem necessários;
II - articular-se, contínua e sistematicamente, com a Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP,
acompanhando as suas atividades em relação ao Sistema e
promovendo a adoção das medidas que se fizerem necessárias, a
cada momento, para a consecução dos objetivos definidos pelo artigo
1º deste decreto;
III - coordenar, orientar, acompanhar e apoiar as ações dos Grupos
Setoriais de Informações Estratégicas, relatando, periodicamente, ao
Conselho do Sistema, por intermédio da Unidade de Gestão
Estratégica do Governo, o andamento de suas atividades;
IV - promover a realização periódica de atividades que permitam:
a) a concepção de sistemas de informações, tendo em vista o
atendimento das demandas consideradas prioritárias;
b) o conhecimento das informações existentes no Estado, para
identificação daquelas consideradas de natureza estratégica para o
Governo;
V - promover a adoção de medidas que viabilizem:
a) a efetiva integração dos Sistemas Setoriais de Informações;
b) o acesso e a disponibilização das informações do Sistema em
tempo hábil e com a qualidade necessária;
c) a transferência de metodologias e a disseminação de informações
do Sistema;
d) o acompanhamento e a avaliação permanentes do Sistema;
e) o contínuo aprimoramento do Sistema e a sua compatibilização
com as necessidades do Governo;
VI - responder a consultas, realizar estudos e elaborar normas sobre
assuntos relativos ao Sistema.
Parágrafo único - O Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico
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de Informações exercerá suas atribuições em plena integração com a
Unidade de Gestão Estratégica do Governo.
Artigo 9º - À Companhia de Processamento de Dados do Estado de
São Paulo - PRODESP, entidade responsável pelo desenvolvimento,
implantação, administração e suporte técnico do Sistema Estratégico
de Informações, cabe, em especial:
I - definir, em conjunto com o Grupo de Coordenação do Sistema
Estratégico de Informações, o uso de tecnologias apropriadas,
necessárias ao Sistema, estabelecendo, na sua implementação,
quando for o caso, parcerias com órgãos e entidades públicos e
privados;
II - assegurar a conectividade entre os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, promovendo:
a) a adequada interface com as tecnologias disponíveis;
b) a verticalização da rede;
c) o desenvolvimento de sistemas necessários ao aprimoramento do
Sistema Estratégico de Informações, a serem definidos em conjunto
com o Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de
Informações;
d) o treinamento de pessoal para operacionalização do Sistema.
Parágrafo único - Para os fins deste decreto entende-se por:
1. conectividade, o acesso e a troca de informações entre os órgãos e
entidades do Governo, por meio de redes de comunicação de dados;
2. verticalização da rede, a instrumentalização dos órgãos e entidades
estaduais com redes de computadores estendidas at os escalões que
recebem e alimentam as informações formuladas pelo nível
estratégico do Governo.
Artigo 10º - Os Grupos Setoriais de Informações Estratégicas serão
compostos dos seguintes membros, designados pelo Titular da Pasta:
I - representantes dos órgãos integrantes da estrutura da Secretaria e
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das entidades a ela vinculadas, um dos quais exercerá a coordenação
dos trabalhos do Grupo;
II - 1 (um) representante da Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo - PRODESP, para atuar como consultor e
facilitador de processos de informatização, verticalização, treinamento
e capacitação de profissionais em informática.
Parágrafo único - Na constituição do Grupo Setorial de Informações
Estratégicas, do Gabinete do Procurador Geral do Estado, também
serão observadas as normas estabelecidas por este artigo.
Artigo 11º - Aos Grupos Setoriais de Informações Estratégicas,
unidades que deverão funcionar em plena integração com a Unidade
de Gestão Estratégica do Governo e com o Grupo de Coordenação
do Sistema Estratégico de Informações, cabe, no âmbito de suas
respectivas Pastas e das entidades a elas vinculadas:
I - garantir a alimentação permanente do Sistema Estratégico de
Informações;
II - responder, em tempo hábil, às demandas da Unidade de Gestão
Estratégica do Governo e do Grupo de Coordenação do Sistema
Estratégico de Informações;
III - observar as diretrizes e metodologias oriundas da Unidade de
Gestão Estratégica do Governo e do Grupo de Coordenação do
Sistema Estratégico de Informações, propondo os ajustes
considerados fundamentais diante das realidades setoriais;
IV - formular diretrizes e definir mecanismos necessários para a
verticalização da rede, garantindo a conectividade com o grupo
executivo do Governo;
V - coordenar e acompanhar atividades e projetos na área de
informação e informatização, desenvolvidos em seus respectivos
âmbitos de atuação, de interesse geral do Governo, estabelecendo
integração com o Sistema Estratégico de Informações;
VI - avaliar, periodicamente, o Sistema Setorial de Informações,
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oferecendo subsídios para o seu contínuo aprimoramento e
compatibilização com as necessidades do Governo;
VII - realizar estudos, elaborar normas e desenvolver outras
atividades que se fizerem necessárias à adequada implantação e ao
efetivo funcionamento do Sistema Setorial de Informações.
Artigo 12º - A definição de normas complementares e a instituição de
grupos de trabalho que se fizerem necessários ao adequado
cumprimento deste decreto serão objeto de atos das seguintes
autoridades:
I - quando de âmbito geral, pelo Secretário do Governo e Gestão
Estratégica, mediante resolução;
II - quando de âmbito setorial, para o atendimento de necessidades
específicas, pelos respectivos Secretários de Estado e pelo
Procurador Geral do Estado, mediante resolução.
Artigo 13º - Serão constituídos dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da publicação deste decreto:
I - o Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de Informações;
II - os Grupos Setoriais de Informações Estratégicas.
Artigo 14º - Cabe aos representantes da Fazenda do Estado nas
entidades da Administração Indireta, inclusive autarquias de regime
especial, bem como ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado CODEC, a adoção das providências necessárias ao cumprimento
deste decreto.
Artigo 15º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 9 de fevereiro de 1996 - Publicado na
Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 9 de
fevereiro de 1996.
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ANEXO B - DECRETO Nº 47.836, DE 27 DE MAIO DE 2003

Publicado na Casa Civil, aos 27 de maio de 2003.
Gestão: Geraldo Alckmin
Altera a denominação do Comitê Estadual de Gestão Pública, cria
os Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação
- GSTICs, extingue Conselhos e Grupos que especifica e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,
Decreta:
SEÇÃO I
Disposições Preliminares
Artigo 1º - O Comitê Estadual de Gestão Pública, da Casa Civil,
instituído pelo Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000, passa a
denominar-se Comitê de Qualidade de Gestão Pública.
Artigo 2º - Ficam transferidas para o Comitê de Qualidade de Gestão
Pública as funções e atribuições das seguintes unidades:
I - da Casa Civil:
a) Conselho do Sistema Estratégico de Informações, previstas no
Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996;
b) Conselho Estadual de Informática - CONEI, previstas no Decreto nº
41.203, de 7 de outubro de 1996;
II - do Conselho Estadual de Telecomunicações - COETEL, vinculado
à Casa Militar, as previstas no inciso I do artigo 9º do Decreto nº
33.395, de 18 de junho de 1991, bem como as atribuições normativas
e de planejamento referidas no inciso I do artigo 3º e no artigo 8º do
mesmo decreto.
Artigo 3º - Fica criado, junto a cada Gabinete de Secretário de Estado
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e ao Gabinete do Procurador Geral do Estado, diretamente
subordinado ao Titular da Pasta, 1 (um) Grupo Setorial de Tecnologia
da Informação e Comunicação - GSTIC.
Artigo 4º - Ficam transferidas para os Grupos Setoriais de Tecnologia
da Informação e Comunicação - GSTICs as atribuições dos Grupos
Setoriais de Informações Estratégicas, previstas no Decreto nº
40.656, de 9 de fevereiro de 1996.
Artigo 5º - Ficam extintos:
I - o Conselho do Sistema Estratégico de Informações;
II - o Conselho Estadual de Informática - CONEI;
III - os Grupos Setoriais de Informações Estratégicas.
SEÇÃO II
Do Comitê de Qualidade de Gestão Pública
Artigo 6º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública tem, além das
previstas no artigo 1º do Decreto nº 44.919, de 19 de maio de 2000, e
das que lhe são transferidas pelo artigo 2º deste decreto, as seguintes
atribuições:
I - formulação, proposição e implementação de:
a) diretrizes voltadas à elevação do nível de eficiência e eficácia da
Administração Pública Estadual, mediante evolução do uso da
tecnologia da informação e formação e aperfeiçoamento dos
servidores do Estado;
b) diretrizes e normas gerais da Administração Pública Estadual
relativas a recursos humanos, suprimentos, atividades administrativas
complementares, aquisições, contratações e terceirizações;
c) diretrizes e normas gerais relacionadas com o ambiente Internet do
Governo do Estado, instituído pelo Decreto nº 42.907, de 4 de março
de 1998, e o Programa Acessa São Paulo, instituído pelo Decreto nº
45.057, de 11 de julho de 2000;
II - formulação de diretrizes para:
a) a implementação de padrões e indicadores de qualidade na
prestação de serviços públicos pela Administração Estadual;
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b) as atividades de tecnologia da informação e comunicação da
Administração Pública Estadual;
III - formulação e implementação de diretrizes para execução de
programa de utilização do poder de compra da Administração Pública
Estadual.
Artigo 7º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública é composto dos
seguintes membros:
I - o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente;
II - o Secretário de Economia e Planejamento;
III - o Secretário da Fazenda;
IV - o Procurador Geral do Estado e como suplente o Procurador
Geral do Estado Adjunto;
V - 1 (um) Assessor Especial do Governador;
VI - o Secretário Executivo, designado pelo Secretário-Chefe da Casa
Civil.
§ 1º - Os membros de que tratam os incisos I a III deste artigo terão
como suplentes os respectivos Secretários Adjuntos.
§ 2º - Sempre que o Comitê de Qualidade de Gestão Pública tratar de
matéria de interesse específico de órgãos de uma Secretaria de
Estado ou de entidades a ela vinculadas, poderá o Titular da Pasta
ser convidado para participar da sessão, com direito de voto.
§ 3º - Sempre que o Comitê de Qualidade de Gestão Pública tratar de
matéria relativa ao Sistema Integrado de Telecomunicações Oficiais
do Estado, o Chefe da Casa Militar participará da sessão, com direito
de voto.
§ 4º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública poderá convidar para
participar de suas sessões, sem direito de voto, pessoas que, por
seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir
para a discussão das matérias em exame.
Artigo 8º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública conta, para o
desempenho de suas atividades, com:
I - Núcleo de Apoio ao Comitê, constituído por:
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a) Unidade de Gestão Estratégica do Governo, da Casa Civil, prevista
no inciso XII do artigo 4º e nos artigos 15 e 56 a 58 do Decreto nº
44.723, de 23 de fevereiro de 2000;
b) Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de Informações,
previsto no item 3 da alínea "a" do inciso I do artigo 3º e nos artigos 7º
e 8º do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996;
c) Grupos Técnicos de Estudos e de Execução de Projetos Especiais,
temporários;
II - Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação GETIC.
§ 1º - Integrarão, ainda, o Núcleo de Apoio ao Comitê os servidores
que para esse fim vierem a ser designados pelo Secretário-Chefe da
Casa Civil.
§ 2º - Os responsáveis pela coordenação do Núcleo de Apoio ao
Comitê e do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e
Comunicação - GETIC serão designados pelo Secretário-Chefe da
Casa Civil.
Artigo 9º - Os Grupos Técnicos de Estudos e de Execução de
Projetos Especiais serão constituídos pelo Comitê de Qualidade de
Gestão Pública, mediante resolução do Secretário-Chefe da Casa
Civil, na qualidade de seu Presidente.
Artigo 10 - O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e
Comunicação - GETIC é composto dos seguintes membros:
I - os coordenadores dos Grupos Setoriais de Tecnologia da
Informação e Comunicação das Secretarias de Estado e da
Procuradoria Geral do Estado;
II - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Telecomunicações
- COETEL;
III - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades:
a) Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP;
b) Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo PRODESP;
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c) Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP;
d) Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de
Administração Municipal - CEPAM;
e) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE;
f) Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA.
Parágrafo único - Poderão participar, ainda, do Grupo Executivo de
Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC, mediante convite
do Presidente do Comitê de Qualidade de Gestão Pública,
representantes de órgãos de outros Poderes do Estado de São Paulo.
SEÇÃO III
Dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação GSTICs
Artigo 11 - Aos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e
Comunicação - GSTICs cabe, além das atribuições que lhes são
transferidas pelo artigo 4º deste decreto, o planejamento e a gestão
das atividades de tecnologia da informação e comunicação das
respectivas Secretarias de Estado e entidades a elas vinculadas, bem
como da Procuradoria Geral do Estado.
§ 1º - Será de responsabilidade de cada Grupo Setorial de Tecnologia
da Informação e Comunicação - GSTIC a formulação, a implantação e
o monitoramento do Programa Setorial de Tecnologia da Informação e
Comunicação, em conformidade com as normas e diretrizes
estabelecidas pelo Comitê de Qualidade de Gestão Pública.
§ 2º - O programa setorial de que trata o parágrafo anterior abrangerá
as ações da Secretaria de Estado correspondente e das entidades a
ela vinculadas.
Artigo 12 - Os Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e
Comunicação - GSTICs serão compostos de representantes dos
órgãos integrantes da estrutura das respectivas Secretarias de Estado
e das entidades a elas vinculadas, designados pelos Titulares das
Pastas.
§ 1º - Poderão participar, ainda, dos Grupos Setoriais, convidados
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pelos Secretários de Estado interessados, representantes da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo PRODESP, para atuarem como consultores e facilitadores na área de
tecnologia da informação.
§ 2º - Na constituição do Grupo Setorial do Gabinete do Procurador
Geral do Estado também serão observadas as normas estabelecidas
por este artigo.
SEÇÃO IV
Disposições Finais
Artigo 13 - Os servidores em exercício nas unidades extintas pelos
incisos I e II do artigo 5º deste decreto passam a prestar serviços
junto ao Núcleo de Apoio ao Comitê.
Parágrafo único - A critério do Secretário-Chefe da Casa Civil, os
servidores de que trata este artigo poderão vir a ser redistribuídos
para outras unidades.
Artigo 14 - As atividades dos membros do Grupo Executivo de
Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC, dos Grupos
Técnicos de Estudos e de Execução de Projetos Especiais e dos
Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação GSTICs não serão remuneradas, sendo, porém, consideradas como
de serviço público relevante.
Artigo 15 - A definição de normas e medidas complementares que se
fizerem necessárias ao adequado cumprimento deste decreto serão
objeto de resoluções das seguintes autoridades:
I - quando de âmbito geral, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, na
qualidade de Presidente do Comitê de Qualidade de Gestão Pública;
II - quando de âmbito setorial, para atendimento de necessidades
específicas, pelos respectivos Secretários de Estado e pelo
Procurador Geral do Estado.
Artigo 16 -O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e
Comunicação - GETIC e os Grupos Setoriais de Tecnologia da
Informação e Comunicação - GSTICs deverão ser constituídos dentro

146
do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação
deste decreto.
Artigo 17 - Para cumprimento de seus objetivos e atribuições o Comitê
de Qualidade de Gestão Pública poderá promover a realização de
termos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas de
nível nacional e internacional.
Artigo 18 - Os dispositivos a seguir relacionados do Decreto nº
44.723, de 23 de fevereiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte
redação:
I - o inciso XIII do artigo 4º:
"XIII- Comitê de Qualidade de Gestão Pública;"; (NR)
II - o artigo 16:
"Artigo 16 - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública é organizado
mediante decreto específico.". (NR)
Artigo 19 - Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data da publicação deste decreto, o Comitê de Qualidade de Gestão
Pública apresentará as seguintes propostas de minutas de decretos
dispondo sobre:
I - a redefinição das atribuições do Comitê, tendo em vista a
necessidade de adequação daquelas que lhe foram transferidas por
este decreto à nova abordagem adotada para as atividades de
informática, informações e telecomunicações;
II - a instituição e organização do Sistema de Tecnologia da
Informação e Comunicação.
Artigo 20 - Cabe aos representantes da Fazenda do Estado nas
entidades da Administração Indireta, inclusive autarquias de regime
especial, bem como ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado CODEC, a adoção das providências necessárias ao cumprimento
deste decreto.
Artigo 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário, em especial:
I - do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996:
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a) o item 1 da alínea "a" do inciso I e o inciso II do artigo 3º;
b) os artigos 4º e 10;
II - os artigos 3º e 4º do Decreto nº 41.203, de 7 de outubro de 1996;
III - o Decreto nº 43.934, de 6 de abril de 1999;
IV - do Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000:
a) os incisos II e III do artigo 4º;
b) os artigos 105 e 106;
V - os artigos 2º, 3º e 4º do Decreto nº 44.919, de 19 de maio de
2000.
Palácio dos Bandeirantes, 27 de maio de 2003
GERALDO ALCKMIN
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 27 de maio de 2003.
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ANEXO C – DISTRIBUIÇÃO DA PESQUISA
Correio eletrônico enviado pela Coordenação do SEI aos
usuários em 25/07/2003 às 18:58 hs

Prezados usuários do Sistema Estratégico de Informações - SEI;
Estamos realizando uma pesquisa de opinião sobre o SEI com a
finalidade de obter dos usuários sua opinião e avaliação sobre a
utilização dos sistemas, aplicativos e ferramentas disponibilizados
pelo SEI na Rede Executiva do Governo (correio eletrônico,
sametime,quickplace, Cadastro de Serviços Terceirizados, Cadastro
de Obras e Ações do Governo, Informações Políticas etc....).
Sua opinião, avaliação, crítica e sugestões serão fundamentais para
que possamos aprimorar nosso trabalho no Núcleo de Apoio do
Comitê de Qualidade de Gestão Pública.
Portanto

solicitamos

sua

especial

atenção

e

colaboração

respondendo o questionário eletrônico anexo até o dia 05 de agosto
próximo. Destacamos que o tempo estimado para preenchimento do
questionário é somente de 4 minutos aproximadamente.
Eventuais dúvidas ou dificuldades de acesso ao questionário anexo
favor contatar o seu administrador local e quaisquer outros
esclarecimentos

poderão

ser

esclarecidas

alopes@sp.gov.br ou pelo tel. 3745-3770
Lopes.

pelo

e-mail:

com Agnaldo do Carmo
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Antecipadamente agradeço sua atenção e colaboração.
Atenciosamente
R. Agune
Coordenador do SEI e do Núcleo de Apoio
Comitê de Qualidade de Gestão Pública
Acesse aqui o questionário
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ANEXO D – REFORÇO E ESTÍMULO PARA RESPOSTA À
PESQUISA

Correio eletrônico enviado pela Coordenação do SEI aos
usuários em 15/08/2003 às 19:11hs.
Prezados usuários do Sistema Estratégico de Informações - SEI;
Solicitamos sua colaboração para que responda a pesquisa de
opinião sobre o SEI que enviamos anteriormente. O preenchimento
do questionário (cujo acesso

se encontra abaixo) vai consumir

apenas cerca de 4 minutos de seu tempo.
Esta pesquisa tem como finalidade obter a opinião e avaliação dos
usuários sobre a utilização dos sistemas, aplicativos e ferramentas
disponibilizadas pelo SEI na Rede Executiva do Governo (correio
eletrônico, sametime, quickplace, Cadastro de Serviços Terceirizados,
Cadastro de Obras e Ações do Governo, Informações Políticas etc....).
Qualquer problema favor contatar o seu administrador local ou pelo
e-mail: alopes@sp.gov.br ,ou

ainda pelo tel.

3745-3770

com

Agnaldo do Carmo Lopes.
Antecipadamente agradeço sua atenção e colaboração.
Atenciosamente
R. Agune
Coordenador do SEI e do Núcleo de Apoio
Comitê de Qualidade de Gestão Pública
Acesse aqui o questionário
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ANEXO E – FORMULÁRIO PARA A PESQUISA SOBRE O SEI

Pesquisa sobre o SEI – Sistema Estratégico de Informações

1. Qual sua idade?
F até 30 anos
F 31 a 45 anos
F 46 a 55 anos
F mais de 55 anos

2. Quanto tempo você dedica a utilização
de microcomputador: (média)?
F menos de 2 horas por semana
F de 2 a 6 horas por semana
F menos de 2 horas por dia
F de 2 a 6 horas por dia
F mais de 6 horas por dia

3. Quanto ao grau de decisão que lhe é
conferido, você se enquadraria em:
F Estratégico (elabora estratégias,
decide)
F Tático (mediador, assessor ou
gerencial – cuida da articulação interna)
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F Operacional (executa as tarefas e
operações cotidianas da organização)

4. Há quanto tempo você utiliza o Sistema
Estratégico de Informações ?
F Menos de 6 meses
F Entre 6 meses e 2 anos
F Entre 2 e 4 anos
F A mais de 4 anos
F Nunca acessei

5. Marque as ferramentas e aplicativos do
SEI que você utiliza:
Ferramentas:
F Correio
Se sim, você utiliza o correio para:
(ME)28
F Comunicação na própria
empresa
F Comunicação com outros órgãos
do Estado
F Comunicação com órgãos
públicos e privados
F Enviar e receber arquivos
F Gerenciar correspondências
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Com que freqüência você utiliza o correio
eletrônico:
F

Uma vez por dia

F

Várias vezes por dia

F

Uma vez por semana

F

Várias vezes por semana

F Agenda
Se sim, você utiliza a agenda:
F Pessoal
F Para agendamento corporativo
F Bate-papo / Chat (Sametime)
F Fórum de discussão
F Edição colaborativa de documentos
(Quickplace)
Aplicativos :
F Contratos de Serviços Terceirizados
F Cadastro de Obras e Ações
F Controle de Afastamentos
F Guia de Informações sobre Serviços
Públicos
F Fórum de Debates – Melhorias no
Serviço Público
F Manifestação Prévia para Realização
de Despesas
F Portal de SEI
F Decisões do Governador
28

ME - questão de múltipla escolha
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F Pregão
F Informações Políticas
F Outros
Com que freqüência você utiliza os
aplicativos:
F Diária
F Semanal
F Mensal
F Nunca
6. Avalie as fontes de informações de
acordo com a importância para o seu
trabalho (cada prioridade só poderá ser
utilizada uma vez)
F Solicita a alguém
F Aplicativos do SEI
F Sistema de computador (extra ao SEI)
F Internet
F Documentos em papel
Priorize :
1 - - - - - - -2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5
mais importante . . . . . . .menos importante

7. Quando você utiliza o SEI, você encontra
a informação desejada:
F Raramente
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F Às vezes
F Na maioria das vezes

8. Você confia nos dados e informações
disponíveis nos sistemas do SEI?
F Sim
F Não
F Às vezes

9. Como você considera a utilização do SEI
(correio, aplicativos, ferramentas)?
F Fácil utilização
F Relativamente fácil
F Difícil
F Muito difícil

10. Você considera que a implantação do
SEI e seus componentes (correio, agenda,
agenda em grupo e aplicativos) contribuiu
para ganhos de produtividade? Indique a
opção que melhor represente:
F Muito eficaz
F Eficaz
F Medianamente Eficaz
F Pouco eficaz
F Nada
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11. A comunicação administrativa (trâmite de
documentos,

ofícios

e

processos

na

Administração Pública) comparada com sua
forma de trabalhar anterior à implantação do
SEI:
F Melhorou
F Não sofreu alteração
F Piorou

12. Como você classifica o SEI e seus
componentes:
F É uma ferramenta para melhoria do
fluxo do trabalho (workflow)
F É um sistema de correio eletrônico
apenas.
F É uma ferramenta para melhorar
produtividade pessoal
F Um conjunto de ferramentas para
pessoas trabalharem em grupo
(workgroup)

13.Considerando seu grau de satisfação
com a utilização do SEI, você:
F Recomendaria sua utilização para
outros órgãos
F Recomendaria com restrições
F Não recomendaria
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14. De alguma forma, com a implantação
do SEI, a tomada de decisão apoiada nos
aplicativos e ferramentas disponibilizadas
foi:
F Muito facilitada
F Facilitada
F Pouco facilitada
F Não contribuiu para tomada de
decisões
15. Cite quais informações ou o que o SEI
deveria oferecer a mais para melhoria de
seu trabalho. (opcional).
___________________________________
___________________________________
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ANEXO F – SINOPSE DOS PRINCIPAIS APLICATIVOS DO
SEI29

1. Sistema Integrado para o Núcleo de Atendimento ao Cidadão
Sistema composto por:
• Portal do Núcleo de Atendimento ao Cidadão –

portal

acessado no endereço www.nac.sp.gov.br, e apresentará
informações

e

ferramentas

de

colaboração

para

os

componentes do Núcleo de Atendimento ao Cidadão, além de
variados links de acesso a entidades externas para facilitar e
agilizar o atendimento ao cidadão.
• Sistema de Gestão de Demandas do Cidadão – Este

aplicativo tem como objetivo agilizar e controlar o processo de
recebimento e encaminhamento de demandas de cidadãos,
através do armazenamento e recuperação de informações,
além de gerenciar o fluxo eletrônico dos documentos entre
órgãos internos e externos à Casa Civil, por intermédio de
workflow eletrônico, permitindo a verificação da situação e a
localização e recuperação de informações.
• Síntese de Informações do Governo – Este aplicativo tem

como objetivo disponibilizar uma base de dados para pesquisa
textual, visando obtenção de informações para atendimento às
demandas do cidadão.
• Atendimento ao Cidadão Pessoal / Telefone – Este aplicativo

registrará informações relativos aos contatos estabelecidos
pelos cidadãos pessoalmente ou por telefone.
29

Fonte: Casa Civil
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Plataformas: Asp/HTML e Domino/Web.

2. Sistema de Acompanhamento de Audiências Parlamentares
Tem como objetivo registrar e acompanhar a concessão de
audiências junto ao Poder Executivo Estadual, requeridas por
membros do Poder Legislativo do âmbito estadual e federal,
visando atender às necessidades de prestação e consolidação
destas informações junto à Casa Civil, em cumprimento ao
disposto no artigo 5º do Decreto 47.807 de 05/05/03 (SIALE). O
sistema está disponível no endereço www.audiencias.sp.gov.br,
com acesso restrito a usuários autorizados.
Plataforma: Domino/Web.

3. Portal do Pregão
O portal do “Pregão” tem como objetivo oferecer o necessário
suporte a uma nova modalidade de licitação governamental, para
aquisição de bens e serviços comuns, através da qual os
fornecedores que apresentarem as melhores propostas de preço
por escrito disputam também com lances verbais, em sessão
pública, vencendo o licitante que ofertar o produto/serviço pelo
menor

preço.

O

aplicativo

está

disponível

no

endereço

www.pregao.sp.gov.br. Apresenta os mais variados tipos de
informações sobre pregão no Estado de São Paulo, tais como:
legislação, editais padrão, capacitação, composição de custos de
serviços, catálogo de materiais, sistema de apoio ao pregoeiro,
sessão de perguntas e respostas, links de interesse, fale conosco
e acesso ao aplicativo Cadastro de Pregões.
Plataforma: Asp/HTML.
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4. Cadastro de Pregões
Aplicativo disponível na Web, utilizado para cadastramento e
gestão dos pregões realizados no âmbito da administração direta
e indireta do Governo do Estado.
Os órgãos da administração pública estadual registram as
informações básicas de todos os seus pregões, a partir da data e
local previsto para realização e o detalhamento dos pregões
realizados com informações dos itens efetivamente contratados
ou desertos. As informações são apresentadas pelo sistema como
segue:
· Pregões a realizar: relação dos pregões ordenados por data
de abertura e segmento de mercado.
· Pregões em andamento: relação dos pregões que já tiveram
sua sessão de abertura realizada.
· Pregões encerrados: relação dos pregões concluídos.
· Pregões a realizar por data de abertura: relação dos pregões
ordenados por data de abertura.
· Pregões

por

Secretaria/Órgão:

relação

dos

pregões

ordenados por Secretaria e os seus Órgãos/Entidades
Vinculadas.
· Pregões por Natureza: relação de todos os pregões
ordenados por segmento de mercado.
· Relatórios: apresentação do número de pregões realizados e
os resultados obtidos. Os resultados são demonstrados
também em gráficos.
A

disponibilização

destas

informações

propiciam

maior

transparência à gestão de compras governamentais, por meio de
livre consulta da sociedade e pela troca de experiência e
conhecimento entre os gestores públicos.
Plataforma: Domino/Web.
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5. Acompanhamento de Pregão Presencial
Sistema desenvolvido em Lotus Notes R5, para oferecer suporte
operacional aos pregoeiros e equipes de apoio durante sessões
de abertura, lances e negociação de pregões, que é uma
modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços
comuns, que foi disciplinada pelo Decreto 47.297, de 06-11-02. O
Sistema foi desenvolvido conforme regras da legislação vigente,
de forma a orientar os procedimentos numa ordem seqüencial,
facilitando a condução da sessão pública, dando transparência,
rapidez e segurança a todas as ocorrências durante a realização
do Pregão. Entre suas principais funções destacam-se: cadastro
dos dados básicos do pregão (secretaria, órgão, objeto...),
cadastro do pregoeiro e de sua equipe de apoio, cadastro dos
itens que serão pregoados (quantidade, descrição, valores...),
credenciamento dos fornecedores que participarão da sessão,
registro dos valores das propostas iniciais, seleção automática
dos fornecedores que passarão para a rodada de lances, registro
dos lances de cada rodada, com seleção dos fornecedores
ordenada por valores de forma automática, registro da fase de
negociação, habilitação/ inabilitação do fornecedor, elaboração de
ata padrão, cálculo de variação percentual entre o lance e o
menor preço e desclassificação de fornecedor.
Plataforma: Domino/Notes.

6. Contratos de Serviços Terceirizados – WEB
Aplicativo desenvolvido para coleta e disponibilização

de

informações dos contratos de serviços terceirizados das formas
mais variadas, tornando-se um valioso instrumento gerencial para
a administração dos contratos, subsidiando as novas contratações
e negociações com fornecedores, permitindo uma gestão mais
ágil e eficiente. O acesso via Internet possibilita sua atualização
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por usuários remotos que não têm acesso à Rede Executiva. O
aplicativo

está

disponível

no

endereço

www.terceirizado.sp.gov.br.
As informações dos contratos são apresentas por intermédio das
seguintes visões: contratos em andamento (por secretaria/órgão,
preços

fornecedores,

serviço/estado,

serviço/órgão,

serviço/fornecedores) em cadastramento, encerrados, tabelas de
apoio (cadastro de fornecedores, autorização de acesso, unidade
de medida, classificação de serviços), contrato 4º quartil
(secretaria/quantidades,

serviço/quantidades

e

preços

referenciais).
Está aberto ao público, consulta pela internet, no sítio
www.cadterc.sp.gov.br

aos

resultados

obtidos

com

a

implantação deste aplicativo, bem como cadernos contendo
metodologia de contratação, visando auxiliar gestores públicos em
suas aquisições de bens e serviços.
Plataforma: Domino/Web.

7. Estatísticas do Poupatempo
Este sistema visa o gerenciamento de informações estatísticas
sobre a quantidade de atendimentos prestados pelos atendentes
dos postos do Poupatempo. Foi desenvolvido em SQL-Server
com a tecnologia .NET, para processamento no ambiente web.
Tratarão os dados lançados pelos postos do Poupatempo e,
também, dados provenientes do gerenciador de filas Qwin/QMATIC.

O

aplicativo

está

disponível

www.estatisticas.poupatempo.sp.gov.br.
Plataforma: SQL/.Net/Web.

no

endereço
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8. Controle de Afastamentos
O aplicativo Controle de Afastamentos é executado na plataforma
Domino/Notes, com interface WEB e permite o registro e controle
das solicitações de afastamento de servidores do Poder Executivo
Estadual, para prestação de serviços fora de sua área de origem,
em órgãos/entidades públicas no âmbito dos poderes executivo,
legislativo, judiciário e TRE, nas esferas municipais, estadual e
federal.

O

aplicativo

está

disponível

no

endereço

www.afastamento.sp.gov.br.
Consultas às solicitação de afastamentos podem ser realizadas:
situação, nome, origem e destino.
Consultas ao cadastro de afastamentos são realizadas por:
situação, nome e modalidade. As consultas ao histórico são
realizadas por situação e nome.
Plataforma: Domino/Web.

9. Agenda 21 – Domino.Doc
Aplicativo desenvolvido em Domino.Doc, com o objetivo de
oferecer uma solução rápida e prática para distribuir e gerenciar
pela Internet documentos associados ao programa Agenda 21 do
Governo. Consiste em um repositório de documentos estruturado
e organizado, onde é possível armazenar textos, planilhas,
apresentações e cronogramas elaborados por qualquer software
existente no mercado. Para cada um destes documentos é
definido um ciclo de vida que pode conter revisões, aprovações e
arquivamentos.
Os documentos são acessados por intermédio das seguintes
visões: gabinete de arquivos, retirados, favoritos, status de ciclo
de vida e consultas de pesquisa.
Plataforma: Domino.doc/Web.
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10. Agenda 21 - Gestão de Programas
Este sistema tem como objetivo agregar em uma única base os
programas de governo, fornecendo um acompanhamento efetivo
das entregas e indicadores por meio de gráficos e cronogramas
com a situação prevista e realizada das etapas cadastradas para
monitoramento.
Plataforma: Domino/Web.
11. e-poupatempo
Aplicativo de

suporte

ao

Poupatempo

eletrônico,

em

funcionamento no Poupatempo Guarulhos. Tem como objetivo
monitorar 62 serviços selecionados dentre os 270 atualmente
disponíveis nos sites do Governo do Estado de São Paulo. Para
facilitar o acesso a estes, foi desenvolvida uma página-índice e
outras formas de pesquisa. Encontra-se disponível no Portal do
governo

e

na

página

do

Poupatempo

(http://www.poupatempo.sp.gov.br/e-poupatempo/e-poupatempo.htm).

Plataforma: Asp/HTML.
12. Recursos Humanos do Estado
O objetivo deste sítio (www.recursoshumanos.sp.gov.br)

é

oferecer informações acerca de normas aplicáveis a servidores
públicos

estaduais

no

decorrer

de

sua

vida

funcional,

especialmente aquelas relativas a direitos, deveres e vantagens.
Conta com as seguintes páginas: Manual sobre Aposentadoria de
Servidores Públicos Civis, Manual de Acumulação de Cargos,
Consultas

às

principais

Legislações

relativas

à

Recursos

Humanos do Estado, como Estatuto do Funcionário Público Civil Lei 10.261/68, Lei nº 500/ 74 e Lei nº 180/ 78, Normas Gerais,
Fale Conosco, Perguntas e Respostas, Pesquisa por Palavras,
Telefones úteis e Links interessantes.
Plataforma: Asp/HTML.
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13. Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos
- SEDUSP
Este aplicativo que se encontra disponível para acesso pela Rede
Executiva do Governo via Web. Tem como objetivo criar e
assegurar um canal de comunicação direto entre os prestadores
de serviços e os usuários, a fim de aferir o grau de satisfação dos
usuários de serviços, bem como estimular a apresentação de
sugestões. Monitora os prazos que identificam os vencimentos
das solicitações.
As informações são acessadas por intermédio das visões por
secretaria e monitoramento de prazos, possibilitando também o
estabelecimento de uma faixa de datas para pesquisa.
Plataforma: Domino/Notes/Web.

14. Guia de Informações Sobre Serviços Públicos - WEB
Este aplicativo que encontra-se disponível para acesso via Web
por meio da página do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)
e por intermédio dos totens multimídia instalados nos postos
Poupatempo e no Terminal Rodoviário Tietê. Disponibiliza para
toda a população, informações sobre os serviços prestados por
órgãos da administração pública.
Por meio deste aplicativo, os usuários poderão encontrar todas as
informações, requisitos, documentos, locais e procedimentos
necessários para ter acesso aos serviços públicos.
As visões disponíveis no aplicativo estão dispostas em dois
grupos:
a) Serviços

mais

solicitados

composto

por:

carteira

de

identidade, atestado de antecedentes criminais, carteira de
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trabalho, carteira nacional de habilitação, licenciamento de
veículos, seguro desemprego e permissão para dirigir.
b) Serviços em ordem alfabética, serviços por Poupatempo,
serviços por órgãos, procura serviço (por palavra chave) e
direito à informação.
Plataforma: Domino/Web.

15. Fórum de Debates – Melhorias no Serviço Público
Governo via Web (www.debates.sp.gov.br), permite ao usuário
criar grupos e tópicos de discussão, responder aos tópicos,
responder a uma resposta de tópico, anexar arquivo e respostas
em tópicos, restringir o acesso a um grupo de discussão, excluir
grupos de discussão, excluir tópicos, excluir respostas e visualizar
o nome do autor de cada documento.
Plataforma: Domino/Web.

16. Manifestação Prévia Para Realização de Despesas
O aplicativo tem como objetivo realizar o encaminhamento e
acompanhamento eletrônico das solicitações de aprovação de
despesas apresentadas pelos órgãos da administração direta e
indireta do Estado, em cumprimento ao disposto no Decreto nº
41.165 de 20/09/96 que dispõe sobre a realização de despesas
com convênios, contratos de serviços, obras e compras, cujo valor
seja igual ou superior a R$ 150.000,00, somente após
manifestação prévia favorável do Secretário de Economia e
Planejamento e do Secretário da Fazenda. O aplicativo está
disponível no endereço www.mprevia.sp.gov.br.
Plataforma: Domino/Notes.
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17. Portal do SEI
Insere-se no conjunto de ações voltadas para o uso intensivo da
tecnologia da informação como ferramenta estratégica de fomento
à modernização e transparência na administração pública
paulista. Dentro desse cenário, o portal procura agregar, em único
“locus”, ferramentas de colaboração em tempo real que
aprimoram o trabalho em equipe (chats com uma ou mais
pessoas, reuniões instantâneas ou programadas), aplicações,
ferramentas para gestão do SEI, módulo para emissão de
relatórios, procedimentos e informativos relacionados com a
gestão eficiente do Sistema Estratégica de Informações do
Governo e com o Programa Governo Eletrônico.
Plataforma: Domino/Notes.

18. Correio Eletrônico do Estado
Tem como objetivo gerenciar o envio e recebimento de
mensagens, utilizando-se da Rede Executiva do Governo e da
Internet. Sua utilização não se limita à troca de correspondências,
pois permite a remessa dos mais variados tipos de arquivos, tais
como textos, planilhas, bancos de dados, etc.
O Correio Eletrônico foi o primeiro aplicativo desenvolvido para o
Sistema Estratégico de Informações de Governo – SEI. Por se
tratar de uma ferramenta de fácil utilização apresentando recursos
que facilitam o trabalho dos usuários, atuou como “carro chefe” do
SEI,

abrindo

caminho

para

desenvolvimento

das

demais

aplicações.
Conta com módulos avançados como Agenda, Reuniões e A
Fazer, que permitem o perfeito controle das tarefas diárias dos
usuários.
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Além dos recursos de pesquisas avançados oferecidos pelo Notes
apresenta as seguintes pastas para visualização dos documentos:
Caixa de entrada, Rascunhos, Enviados, Todos documentos,
Lixeira e Linhas de discussão.

Permite também a criação de

pastas pelo próprio usuário.
Plataforma: Domino/Notes.

19. Gestão Documental
Tem por fim atender às Secretarias de Estado e Órgãos da
Administração Pública em suas necessidades de controle do fluxo
de documentos em geral, visando agilizar a recuperação de suas
informações.

Propõe-se controlar os processos que tramitam

internamente em cada órgão e um integrador de processos
controla os processos que tramitam entre os órgãos da
administração

pública

permitindo

a

identificação

de

sua

localização.
O Gestão Documental é um aplicativo do tipo “workflow” que visa
controlar o fluxo de documentos em geral nos órgãos da
administração

pública

estadual.

Permite

basicamente,

o

cadastramento dos documentos, controle da tramitação e
recuperação de suas informações.
O aplicativo conta com as seguintes visões: número do
documento, local, interessado, formata relação de remessa,
relação de remessa formatada, atraso do protocolo e atraso último
andamento.
Plataforma: Domino/Notes.
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20. Contratos de Locação de Imóveis
Efetua o acompanhamento e o controle de preços dos contratos
de imóveis locados pela Administração Pública Direta e Indireta
do Estado,

sendo atualizado semestralmente. Funciona como

instrumento balizador para negociação de contratos de locação no
Estado.
As informações básicas são pesquisadas por intermédio das
seguintes visões: relatório geral, variação superior à inflação,
município / secretaria / unidade, secretaria / unidade orçamentária
/ finalidade e locador.
Plataforma: Domino/Notes.

21. Monitoramento de Projetos
Permite o gerenciamento e acompanhamento de projetos de
interesse especial do Governo do Estado. Dispõe de informações
geográficas, orçamentárias, imagens e cronograma de execução
dos projetos, contendo alertas luminosos (verde, amarelo e
vermelho) para indicar a situação em que se encontra o projeto.
O aplicativo conta com as seguintes opções:
a) Agenda com as seguintes visões: calendário, lista, lista
seletiva por secretaria, lista seletiva por órgão, diária,
semanal, visita e inauguração.
b) Consulta por: projeto, secretarias e órgãos, secretarias e
localização, municípios, sistema de luzes, fotografias por
projetos,

situação,

restrições,

pontos

de

controle

reprogramados, geração de empregos e responsável.
c) Elaboração.

Esta

opção

cadastramento de projeto.
Plataforma: Domino/Notes.

abre

formulário

de
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22. Gerenciamento de Documentos
Visa tornar mais fácil a localização de documentos arquivados.
Possui várias opções de pesquisa que possibilita a localização da
pasta onde o documento encontra-se arquivado, utilizando para
tanto argumentos de pesquisas baseados nas características
básicas dos conteúdos dos documentos, além de palavras-chaves
e datas.
O aplicativo conta com as seguintes visões: título, autores,
descritores, pasta e data.
Plataforma: Domino/Notes.

23. Memorandos de Decisões
Este aplicativo mantém uma base de dados com todas as
decisões do governador relativas às demandas recebidas. Emite
mensagens eletrônicas a comando da Assessoria do Governador,
para os Secretários e Secretários Adjuntos das pastas envolvidas
no processo de execução da decisão, informando-lhes sobre a
decisão do Governador, eliminado assim o fluxo de memorandos
em papel, uma vez que o processo é totalmente eletrônico.
A cada autorização emitida, no momento do envio do correio, o
aplicativo alimentará automaticamente a aplicação Decisões do
Governador,

possibilitando

o

gerenciamento

eletrônico

do

andamento das decisões.
O aplicativo conta com as seguintes visões: despacho, decisões
por secretaria, fichas por municípios, fichas por recebimento,
fichas / data de resposta, fichas por destinatários, quadros / datas
de resposta e manutenção.
Plataforma: Domino/Notes.
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24. Honrarias do Governador
Registro das homenagens e condecorações oferecidas ao
Governador ao longo de sua vida pública, incluindo sua atuação
na Prefeitura e Senado. Em muitos casos constam as imagens
de peças digitalizadas, o que confere ao consulente maior grau de
realismo. Para enriquecer a consulta foram incluídas também as
honrarias concedidas à Primeira-dama.
O aplicativo conta com as seguintes visões: país / estado /
município, outorgante, data da outorga, categoria, subcategoria e
imagem digitalizada.
Plataforma: Domino/Notes.
25. Patrimônio Imobiliário
Reúne dados e informações sobre os imóveis públicos Estaduais
pertencentes à Fazenda do Estado e destinados às diversas
Secretarias Estaduais, bem como os de propriedade das
Autarquias do Estado, das Fundações e/ou Instituições mantidas
pelo Poder Público Estadual e das Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista onde o Estado seja o acionista
controlador, bem como, todos os imóveis de terceiros utilizados
por algum Órgão do Estado.
Fornece informações para gerenciamento dos imóveis estaduais e
de terceiros utilizados pelo Estado para atuação dos Órgãos
Centrais e Setoriais de Patrimônios, especialmente para o
Conselho do Patrimônio Imobiliário.
Permite com que cada entidade, conectada à rede do governo do
Estado, tenha uma visão total dos imóveis e atualize as
informações referentes aos imóveis de sua responsabilidade.
Plataforma: Domino/Notes.
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26. Registro de Ocorrências
Auxilia no processo de administração da Rede Notes registrando
e acompanhando as principais ocorrências.
Conta com as seguintes visões: n.º

de ocorrência, data de

entrada, follow-up, equipamentos, concluídas não fechadas,
solicitante,

acesso

atendimento,

interrompido,

prioridade,

executor,

classificação,

previsão

situação,

nível

de
de

satisfação e unidade.
Plataforma: Domino/Notes.

27. Decisões do Governador
Automatiza as comunicações dos atos de autorizações do
governador às secretarias envolvidas, possibilitando contínuo
acompanhamento pelos órgãos interessados.
O

acompanhamento/monitoramento

cadastramento

das

se

decisões/autorizações

dá

a
do

partir

do

Governador

relativas às solicitações dos Municípios nesta base de dados,
disponibilizando estas informações para a Secretaria envolvida
que se encarregará da manutenção dos dados atualizados.
O aplicativo conta com visões por: município, situação, secretaria
(órgão/tipo/ situação), secretaria/município, região de governo,
concluídos e valor autorizado.
Plataforma: Domino/Notes.
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28. Sistema de Gestão de Bibliotecas
O Sistema foi desenvolvido na ferramenta Domino para uso local
e encontra-se disponível em alguns Órgãos, tais como: Casa Civil
e Assembléia Legislativa. Ele executa rotinas de administração de
biblioteca, abrangendo todas as características do próprio
ambiente,

isto

é,

catalogações,

circulação,

consolidação,

controles de reservas, de empréstimos e de devoluções, etc.
As visões do aplicativo são as seguintes: periódicos, itens de
catálogo (título, autor e assunto), referências legislativas (data,
publicação, assunto, dispositivo e atos) e pesquisa livre.
Plataforma: Domino/Notes.

29. Chat - Sametime
O Sametime é uma solução que promove colaboração em tempo
real via Internet. Com ele é possível que os integrantes de um
grupo de trabalho possam comunicar-se através de um chat
(bate-papo), agendar e comparecer a reuniões on-line, abrir uma
sessão de compartilhamento de aplicativos ou de quadros em
branco para mostrar desenhos e apresentações e fazer teleconferência com som e imagem.
Plataforma: Web.

30. Guia de Ofertas de Informações e Sistemas - Internet
Este aplicativo, que se encontra disponível para acesso via Web
(www.guiaoferta.sp.gov.br), pode ser definido como um catálogo
ou um sistema de referência das informações organizadas em
sistemas informatizados existentes nos órgãos públicos da
administração estadual. Os objetivos que levaram à construção
deste produto são:
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•

Dar visibilidade ao acervo de informações do Estado, ou seja,
permitir que se conheçam quais são e onde estão as principais
informações produzidas e armazenadas pela administração
pública estadual;

•

Facilitar o acesso às informações e estimular o seu uso.

Plataforma: Asp/HTML.

31. Call Center
Este sistema foi desenvolvido para prover facilidades e eficiência no
atendimento a usuários em diversas circunstâncias. O usuário pode
solicitar atendimento relativo a problemas apresentados em seu
equipamento, bem como encaminhar solicitações à administração
da Rede Executiva.
As visões dos chamados, que mostram os documentos genéricos ou
pendentes, se utilizam do sistema de "luzes", ou seja, conforme o
status e tempo em que o chamado está pendente, recebe um ícone
representando sua situação, em cores intuitivas (verde para já
concluído, vermelho para prazo vencido, amarelo quando está a 15
minutos ou menos para o prazo vencer e azul para documentos
pendentes com o prazo ainda não vencido).
Plataforma: Domino/Notes.

32. Painel de Suporte
O banco de dados deste aplicativo mantém informações para a
gestão da Rede Executiva. É utilizado pela administração central e
local da rede e pela equipe de desenvolvimento de sistemas.
Contém as diretrizes e padrões do SEI, bem como informativos,
dicas,

procedimentos,

follow-up

diário

das

atividades

de
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gerenciamento

da

Rede.

Estas

informações

servem

como

ferramenta auxiliar para os administradores do Notes.
Plataforma: Domino/Notes.

33. Gerenciamento de Licitações
Este sistema encontra-se em desenvolvimento, porém já está
disponível

o módulo

Solicitação de Licitação que permite

cadastrar pedidos de contratação de serviços, nas modalidades
Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pelos solicitantes
que tramitam

por intermédio de um workflow eletrônico pelas

áreas envolvidas até a aprovação da abertura da licitação,
incluindo os pareceres jurídicos, que ficarão armazenados. A
ferramenta de correio eletrônico é utilizada em cada andamento
deste workflow para envio automático de notificação ao
responsável pela tomada de providências.
Possibilita

também

emitir

e

armazenar

os

documentos

necessários ao processo licitatório, que é composto pelas
seguintes fases: 1.Divulgação, 2. Habilitação/Inabilitação, 3.
Técnica, 4. Julgamento e Classificação das Propostas, 5.
Homologação/Adjudicação e 6. Contratação, permitindo assim
sua padronização, agilização e orientação para os procedimentos
licitatórios.
Plataforma: Domino/Notes.
34. Follow-up de Assuntos e Projetos
Este aplicativo tem como objetivo controlar o andamento de
tarefas designadas pelo senhor Secretário de Estado, no âmbito
de sua Secretaria.
cadastramento

e

O aplicativo conta com opção de

visões

por

assunto/projeto,

responsável pela execução das tarefas.
Plataforma: Domino/Notes.

situação,

e
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35. Clipping Eletrônico
O Clipping eletrônico reúne notícias divulgadas em jornais e outros
meios informativos consideradas relevantes para o órgão usuário.
Segundo sua natureza as informações são classificadas como:
administração, diária e especializadas.
O sistema apresenta visões por: tipo, data, editoria, autor, número,
veículo, e título.
Plataforma: Domino/Notes.
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ANEXO G – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DO
SOFTWARE DE GROUPWARE

O software de groupware a ser adquirido no mercado deveria
apresentar resumidamente, as seguintes características técnicas
básicas:

a)
•

APLICAÇÕES

Dispor de sistema de correio eletrônico Integrado que
permitisse o envio e o redirecionamento de mensagens bem,
como anexação de documentos de qualquer tipo como,
documentos gerados por editores de textos, imagens,
planilhas eletrônicas, entre outros, estando em conformidade
com os padrões adotados para correios eletrônicos,

•

Contar também com um sistema de agenda eletrônica com
capacidade para administrar compromissos de grupo de
usuários buscando horários livres para reuniões, reservas de
salas e dos equipamentos necessários nas reuniões.

•

Oferecer sistema de conferência eletrônica com facilidades
para implementação de ambiente de debates, troca de
informações e opiniões sobre assuntos de interesse comum a
grupos de usuários, minimizando desta forma, o custo
operacional de deslocamento das pessoas para reuniões fora
de seu local de trabalho, mesmo que estas estejam em
cidades diferentes.

•

Permitir o desenvolvimento de aplicação para tramitação
eletrônica

de

documentos

(workflow),

incorporando

as
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ferramentas específicas de "roteamento", visando possibilitar
a circulação de informações entre usuários, na forma de
documentos, notas, formulários, apresentações, imagens, etc.
•

Garantir privacidade e autoria (não repúdio) das mensagens
e informações transmitidas na rede, possuindo para tanto,
mecanismos de encriptação por chaves pública e privada.

A

b)

ARQUITETURA

fim

de

garantir

a

portabilidade,

comunicação,

interoperabilidade e desempenho, a arquitetura para execução das
aplicações, no sistema groupware, deveria atender:
•

Multiplataforma de processamento para suportar diversas
plataformas de equipamentos como RISC (IBM, HP, Sun,...) e
CISC (Intel, Motorola, AMD,...) e, ainda, os principais
sistemas operacionais clientes/ servidores do mercado.

•

Dispor

de

compartilhado,
recuperação

gerenciador
com
de

de

banco

facilidades

textos

e

de

de

documentos

armazenamento

documentos,

em

e

modo

compartilhado, possibilitando a replicação da base de
documentos, de forma seletiva, a fim de agilizar o acesso às
aplicações e documentos.
•

Dispor de funções de controle de acesso às informações com
níveis de controle por intermédio senhas ("passwords") e
logon de acesso, tais como: bloqueio de acesso a pessoas
não autorizadas, acesso somente para leitura, acesso para
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edição com ou sem direito de exclusão, etc. Garantir a
inviolabilidade da informação, por processo de criptografia.
•

Dispor de ambiente de aplicações cliente sob Windows com
ferramentas que para o desenvolvimento de aplicações
(correio, conferência, workflow,...) acessando a base de
documentos no servidor ou de forma replicada na estação.
Deverá, também, acessar informações armazenadas em
diversos Banco de Dados, tais como Oracle, Informix e
Ingres, entre outros e ainda ter funções para garantir a
inviolabilidade das informações, por processo de criptografia.

•

Oferecer recursos de comunicação para sistemas de rede
local, bem como redes de comunicação de dados remotas,
utilizando os principais protocolos de comunicação, sendo
imprescindível para a comunicação local o protocolo TCP/IP e
para a comunicação remota o TCP/IP em conjunto com o X25. Sendo também desejáveis, os protocolos IPX/SPX e o
NETBIOS.
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ANEXO H – ANÁLISE TÉCNICA DOS PRODUTOS DE
GROUPWARE DE MERCADO

Definidas as características técnicas mínimas que deveriam ser
apresentadas pelo software a ser adotado como a plataforma básica
do SEI, partiu-se para um levantamento de mercado para
identificação e posterior teste dos softwares que apresentassem as
características apontadas.
No quadro abaixo, estão descritos os produtos, seus fabricantes
e sua disponibilidade no mercado nacional à época (1º semestre de
95):

CARACTERÍSTICAS

·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nome do produto
Fabricante
Disponibilidade
Nome do produto
Fabricante
Disponibilidade
Nome do produto
Fabricante
Disponibilidade
Nome do produto
Fabricante
Disponibilidade
Nome do produto
Fabricante
Disponibilidade
Nome do produto
Fabricante
Disponibilidade

· Lotus Notes 3.3
· Lotus Development Corporation
· Disponível no mercado nacional
· Linkworks 3.0
· DEC Digital Equipment Corporation
· Disponível no mercado nacional
· Microsoft Exchange (versão beta 1)
· Microsoft
· Prevista para outubro 1995.
· Team Office
· ICL – International Computers Limited
· Disponível no mercado nacional
· Team Office
· ICL – International Computers Limited
· Disponível no mercado nacional
· Floware
· Recognition International Inc
· Disponível no mercado nacional

Tabela 7 - Produtos e fabricantes

Ao final da análise e testes dos produtos selecionados em
laboratório verificou-se que somente os produtos Microsoft Exchange
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e o Lotus Notes atendiam às características técnicas mínimas de
groupware, necessárias para o SEI.
Antes, porém de definir pelo produto eleito foram considerados
os seguintes aspectos:
a)

O produto Microsoft Exchange teoricamente apresentaria as
características técnicas de um produto de groupware requeridas
para o Sistema Estratégico de Informações. No entanto, as
especificações disponíveis eram aquelas divulgadas pela
Microsoft em prospectos técnicos, que traziam uma visão do que
seria o produto quando de seu lançamento no mercado, previsto
para o quarto trimestre de 1995. Ainda, por mais que a
fabricante se empenhasse para a disponibilização do produto no
prazo previsto, cuidados técnicos são necessários quando se
trata da primeira versão de um produto ainda não testado pelo
mercado.

b)

O produto Lotus Notes estava disponível no mercado desde
1991. Já em sua versão 3.3, possuía características que
atendiam plenamente às necessidades técnicas de um produto
groupware para o SEI, sendo sua aplicação já consolidada na
época por mais de 20.000 usuários.
Após as considerações de tais fatores a equipe técnica da

Unidade de Tecnologia da Prodesp, concluiu que o único produto que
atendia plenamente às necessidades técnicas requeridas pelo
Sistema Estratégico de Informações e que se encontrava disponível
no mercado era o Lotus Notes, e desta forma recomendou a sua
adoção.

