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A PRODESP
APRESENTAÇÃO
O ano de 2021 marcou o nascimento de uma nova Prodesp, resultante da incorporação da Imprensa Oficial do Estado S/A, que permitiu agregar ao portfólio de
serviços de tecnologia da companhia atividades como o Diário Oficial do Estado de São Paulo, a certificação digital e o gerenciamento eletrônico de documentos,
entre outros.
Da junção dos 52 anos de história da Prodesp com o legado de 130 anos da Imprensa Oficial, o Governo do Estado de São Paulo e, por consequência, o cidadão
ganharam uma empresa mais robusta e mais bem equipada para cumprir seu papel de agente de transformação digital da administração pública paulista.

Mesmo em um cenário ainda sob forte impacto da pandemia do novo coronavírus, que obrigou a manutenção da maior parte dos seus empregados em home
office, a Prodesp manteve o ritmo de entregas para seus clientes, contribuindo de forma significativa para a evolução do processo de transformação digital do
Estado.
Nesse sentido, podem ser destacadas em 2021 a entrada em operação de novos postos Poupatempo - em formato mais compacto e com foco no digital; a
plataforma Bolsa do Povo, que reúne diferentes programas estaduais de transferência de renda, simplificando o compartilhamento de informações e o repasse
dos valores aos beneficiários; o Balcão Único da Jucesp, que unifica procedimentos de registro mercantil, possibilitando que empresas de baixo risco sejam
abertas e legalizadas em até 30 minutos; e a Delegacia da Diversidade Online, funcionalidade da Delegacia Eletrônica que permite o registro pela Internet de
ocorrências de intolerância ou preconceito de gênero, religião e raça.
Também avançamos fortemente na digitalização de serviços oferecidos pelo Poupatempo. De 116 no encerramento de 2020, ultrapassamos a marca de 160
serviços em outubro/2021, que são ofertados ao cidadão por meio do aplicativo Poupatempo Digital, do portal www.poupatempo.sp.gov.br e em totens de
autoatendimento. Os serviços digitais já representam cerca de 85% dos atendimentos do Poupatempo.

A PRODESP
APRESENTAÇÃO
Outra entrega relevante no contexto da pandemia foi o conjunto de soluções destinadas à gestão da vacinação contra a covid-19 no Estado de São Paulo: o
portal www.vacinaja.sp.gov.br, para que o cidadão realizasse o pré-cadastro pela Internet, garantindo um atendimento até 90% mais rápido e evitando
aglomerações nos locais de vacinação; o Vacivida, sistema online para registro nominal dos vacinados; o Vacinômetro, painel disponível no portal Vacina Já que
deu transparência ao andamento da imunização, e a Carteirinha Digital de Vacinação, disponibilizada no aplicativo Poupatempo Digital.
Em 2021, teve início, ainda, a fase de estudos do programa Arquitetura do Futuro, que visa rever os processos da Prodesp com o propósito de torná-la uma
companhia de pronta resposta e excelência na prestação de serviços de TI.
Esses e outros resultados alcançados no ano demonstram que a companhia está na direção certa. Tendo como pontos basilares as diretrizes do Governo do
Estado de São Paulo e o Plano Plurianual do Estado 2020/2023, e à luz da análise dos cenários interno e externo, a Prodesp continuará atuando nos Projetos
Estratégicos do Governo para o processo de transformação digital proposto pelo Governo do Estado de São Paulo.
Em consonância com a Lei federal nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto estadual nº 62.349/2016, a Estratégia de Longo Prazo 2022/2026 e o Plano de
Negócios 2022 da Prodesp, apresentados nas páginas a seguir, foram aprovados pela Diretoria Executiva da companhia em 02.12.2021 e por seu Conselho de
Administração em 15.12.2021.
Diretoria Executiva.
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No decorrer do último trimestre de 2021, a Superintendência Institucional (SIN), por meio da Gerência de Planejamento (GPN),
assumiu a atribuição de atuar como facilitadora no processo de elaboração do Planejamento Estratégico para o período 2022-2026.

Na busca por maior efetividade nos resultados e eficiência na gestão dos recursos é fundamental considerar o contexto políticoinstitucional vigente para a construção do planejamento estratégico. Dessa forma, considerando as diretrizes do Governo de São
Paulo, bem como os objetivos estratégicos descritos no Plano Plurianual do Estado – PPA 2020/2023, a Prodesp reafirmou as
diretrizes que seguem norteando a sua atuação.
Foram mapeados os Projetos Estratégicos do Governo que contam com a Prodesp para viabilizar o processo de transformar o Estado
de São Paulo cada vez mais digital, conectado, ágil, eficiente e transparente.
Fundamentado nessas diretrizes e com base na análise dos cenários internos e externos da empresa, em 2021 foi lançado o Programa
Arquitetura do Futuro (AoF), visando o seu reposicionamento estratégico e operacional, a fim de que os resultados esperados pelo
Governo do Estado e por suas Unidades possam ser concretizados na consecução da jornada de transformação digital.
Essas diretrizes e objetivos estratégicos fornecerão subsídios para o estabelecimento de Indicadores e Metas Corporativas, para o
Planejamento Orçamentário Anual (sob responsabilidade da Gerência Financeira – AGF) e para a Análise dos Riscos e respectivos
Planos de Ação para mitigá-los, com o acompanhamento da Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno - PGC.
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A estratégia da empresa continuará voltada à constante busca pelo apoio ao Governo do Estado e às suas unidades na consecução da jornada de
transformação digital, atuando como um parceiro que dá e provê acesso à tecnologia da informação, visando a transformação dos negócios a bem do serviço
público e da população que usufrui e precisa desses serviços, por meio do uso estratégico das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.
As diretrizes estratégicas reafirmadas para o período 2022–2026 têm como objetivo tornar a Prodesp a provedora do melhor modelo tecnológico para o
Governo do Estado de São Paulo, sendo elas:
EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES DE TIC
Ser uma empresa alinhada às necessidades de negócios dos clientes, considerando o conhecimento especializado nas operações e a construção de jornadas digitais
compatíveis com as necessidades e condições dos clientes, por meio de uma prestação de serviços de alta qualidade e de rápida resposta, provendo soluções com
preço e prazo adequados, com alta competência na entrega e fazendo uso do estado da arte das tendências tecnológicas mundiais, disponibilizando um portfólio de
serviços moderno e completo.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO ESTADO
Tornar o Governo do Estado cada vez mais integrado, transparente, dinâmico, eficiente, sempre com o objetivo de facilitar a vida do usuário do serviço público.
Promover um governo digital não significa levar somente o uso maciço de novas tecnologias, mas também promover mudanças culturais, operacionais e nos
entregáveis, agregando valor ao serviço prestado.

GESTÃO CORPORATIVA EFICIENTE
Promover as adequações necessárias em seus processos, sistemas e cultura, além de desenvolver competências técnicas e comportamentais de seus colaboradores
para que estejam alinhados à estratégia de reposicionamento da empresa no mercado de TI.
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Durante o ano de 2021, foram realizados workshops com as lideranças para alinhamento conceitual do Programa Arquitetura do
Futuro, para elaboração de diagnóstico estratégico e para captação de ideias e propostas de soluções que pudessem contribuir para
concretizar as mudanças necessárias para tornar alcançáveis os objetivos estabelecidos pela empresa.
O diagnóstico estratégico permitiu identificar a situação atual da empresa com base na avaliação, tanto do cenário interno, quanto do
externo. A análise foi realizada por meio do levantamento de fragilidades, além da identificação de possíveis oportunidades de
atuação e ameaças à implementação de sua estratégia.
Com base no diagnóstico realizado e nas soluções propostas nos workshops, serão desenvolvidas iniciativas a serem executadas em
curto, médio e longo prazos - por meio de projetos e ações - agrupadas nos quatro pilares interconectados do Programa Arquitetura
do Futuro: Soluções Digitais, Excelência da Entrega, Upskilling e Eficiência Operacional.
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Para monitoramento das iniciativas ao longo dos próximos meses e anos serão definidos indicadores e metas anualmente. Os fluxos
estabelecidos para definição, alteração e apuração de metas foram mapeados sob a coordenação da Gerência de Conformidade,
Gestão de Riscos e de Controle Interno – PGC, em parceria com as áreas envolvidas, e amplamente divulgado por meio do Portal
Corporativo da empresa.
A definição de metas, bem como as avaliações correspondentes é condição obrigatória de atendimento da Lei nº 13.303/2016, nos
termos do artigo 23. A Gerência de Planejamento (GPN) é responsável pela coordenação desse processo, subsidiando a Diretoria
Executiva e o Conselho de Administração de informações necessárias para acompanhamento periódico da execução da Estratégia de
Longo Prazo e Plano de Negócios Anual.

A Gerência de Planejamento (GPN) fará o monitoramento e apuração parcial das metas, encaminhando os resultados para a análise
da Diretoria Executiva. Após o término de cada ano, o Conselho de Administração promoverá a análise de atendimento das metas e
resultados relativos à execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, publicando suas conclusões e as informando às
instâncias previstas no § 2º do Artigo 23 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
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A exposição a incertezas é um fato comum no exercício das funções empresariais e que deve ser adequadamente trabalhada, a fim de
evitar surpresas e perdas. Com antecipação adequada, a mitigação a possíveis riscos e impactos negativos pode reduzir ou ainda
impedir a elevação de custos e perdas operacionais. O alinhamento das metas, planos e estratégias à forma assertiva na condução
dessas incertezas, garantirá à Prodesp fortalecer-se no cumprimento de seus objetivos, missão e valores, pauta principal no contexto
da gestão de riscos como um todo.
A gestão de riscos em uma empresa pública, além de obrigatória, pode torná-la mais competitiva no mercado e reconhecida na
sociedade, permitindo também o alinhamento a padrões esperados de qualidade e gestão, com ética, controle, legalidade e
transparência.

O processo de Gestão de Riscos da empresa considera o mapeamento, avaliação, classificação e cadastramento dos riscos, incluindo
respectivos planos de mitigação, com identificação de oportunidades, conforme previsto no inciso II, $ 1º, do artigo 23 da Lei Federal
nº 13.303/2016. O processo considera riscos relacionados à Segurança da Informação contra ataques cibernéticos e manutenção da
continuidade de negócios; de natureza Financeira, relacionados à diminuição de riscos de fraudes e redução de perdas de
faturamento; de natureza de Conformidade, como os de não atendimento às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei
federal 13.709/2018; e de riscos Operacionais, como os causados pela pandemia da covid-19, que tiveram como principal ação de
mitigação a adoção emergencial do regime de teletrabalho.
A Prodesp utiliza o Sistema de Gestão de Riscos e de Controle Interno, desenvolvido pela empresa, para gestão dos riscos estratégicos
e acompanhamento dos planos de ação. Este sistema conta ainda com um módulo de Catálogo Regulatório, que permite à empresa
gerenciar a conformidade com as principais legislações e regulamentações a que está sujeita, incluindo a recente Lei Federal nº
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados.
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A proteção das informações da Prodesp e de seus clientes é suportada pelos pilares de Disponibilidade, Integridade,
Confidencialidade e Autenticidade, sendo processo fundamental para garantir os negócios estratégicos da empresa e, principalmente,
para permitir um Governo do Estado cada vez mais integrado, por meio da execução de políticas públicas baseadas em informações
confiáveis, disponíveis e íntegras.
Mais recentemente, o surgimento das leis de proteção de dados, como a GDPR - General Data Protection Regulation na Europa e a
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, trouxe novos desafios para a empresa. A segurança corporativa, antes com foco
apenas na empresa como um todo, vem sendo aprimorada para chegar ao nível do indivíduo, com foco também na pessoa, na
privacidade dos seus dados pessoais, como requer estas legislações.
Para atender aos requisitos da LGPD, foram adotadas medidas prioritárias em 2021, visando a adequação da empresa à legislação
vigente, destacando-se:
Criação de grupo de trabalho multidisciplinar, composto por profissionais de diferentes áreas da empresa, para elaborar e conduzir o
Programa de Governança em Privacidade
Nomeação do Encarregado de Dados
Adequação e criação de políticas e normas com foco à proteção da privacidade de dados
Criação de canais e fluxos de comunicação e atendimento aos titulares de dados e órgãos de controle

Inclusão do tema LGPD no processo de certificação anual dos empregados e terceiros no Código de Conduta e Integridade
Mudança cultural por meio de ações de treinamento, comunicação e conscientização
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O monitoramento e controle da execução da estratégia serão realizados periodicamente pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de
Administração com base nas seguintes informações:
Execução dos Projetos Estratégicos
Resultados dos Indicadores e tendência de atingimento de Metas Corporativas
Monitoramento dos Riscos Estratégicos e da gestão financeira dos Projetos

Mudanças nos cenários internos/externos, que possam impactar o atingimento das metas e necessidade de revisão.
Sempre que se fizer necessário, a Diretoria Executiva irá formular orientações e ações em caráter preventivo ou corretivo, visando o
atendimento da estratégia estabelecida e manterá o Conselho de Administração ciente de tais alterações.

Plano de Negócios
2022

Plano de Negócios 2022 | Introdução
A seguir estão listadas as iniciativas previstas para o ano de 2022, visando a efetivação da estratégia definida pela Prodesp e o
atingimento dos resultados esperados pela empresa, pelos seus diversos clientes e pelo Governo do Estado.
Essas iniciativas serão concretizadas por meio de ações e/ou projetos e serão monitoradas periodicamente por meio dos indicadores
e metas estabelecidos para o período, com a identificação dos riscos associados aos processos definidos pelos gestores,
complementada pela definição dos planos de ação para mitigá-los. O monitoramento do processo de Gestão de Riscos é realizado
pela Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e de Controle Interno – PGC.
Os recursos financeiros necessários para a execução das iniciativas estarão alinhados ao Planejamento Orçamentário realizado pela
Gerência Financeira – AGF.
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Poupatempo |
Coleta
Biométrica
Unificada

Poupatempo |
Nova
Aplicação
Integrada PPT
4.0

Poupatempo |
Balcão Único

Poupatempo |
Unificação de
Canais
(omnichannel)

LoginSP

Poupatempo |
Tribunal de
Justiça no
Poupatempo

SP Sem Papel

Código Único
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CDESP
Motor Central

CDESP
Portal

Bolsa do Povo

Acessa +

Sistemas
Legados da
SOG

RH Estratégico
do Estado

Inteligência e
unificação de
compras do
Estado

Patrimônio
Imobiliário do
Estado
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Telemecidina

Remédio em
casa

Histórico
Clínico Digital
e Revisão dos
Sistemas
Hospitalares

Vigilância
Sanitária

Novo Diário
Oficial

GED

Fintech
Prodesp

Certificação
Digital

Plano de Negócios 2022
DEMAIS PROJETOS

A Prodesp atua como empresa de Tecnologia da Informação em toda a estrutura do Governo Estadual e junto a alguns municípios,
bem como fornece serviços a instituições privadas. Assim, além dessas iniciativas descritas acima, será realizado um extenso conjunto
de outros projetos, destacando-se o Plano de Expansão do Poupatempo, visando o atendimento das demandas dos seus clientes e a
consolidação da mudança não só da gestão pública, mas principalmente do relacionamento com os usuários dos serviços públicos.
INFRAESTRUTURA DE TIC
A infraestrutura de TIC atual da empresa comporta todas as soluções existentes; já a ampliação dessa infraestrutura dependerá da
formalização de cada nova solução, com as respectivas topologias de infraestrutura necessárias.
No âmbito do suporte à infraestrutura de TIC da Administração Direta do Estado, a Prodesp dará continuidade à prestação de serviços
para instalação e configuração de infraestrutura por meio de Ata de Registro de Preços, organizada e segmentada por tipos de
equipamentos, o que promove à Administração Pública, maior concorrência, maior transparência, por conseguinte melhor preço
atendendo o princípio da economicidade.

Plano de Negócios 2022
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

O Desenvolvimento Institucional da empresa terá como base o Programa Arquitetura do Futuro que agrega todos os direcionadores
do mindset e da cultura da organização para que os objetivos da empresa sejam atingidos e as metas alcançadas.
O programa será desenvolvido para impulsionar a entrega dos Projetos Estratégicos do Governo e dos demais projetos, alinhada às
expectativas dos clientes, mediante a busca por competências multidisciplinares, melhor gestão operacional e financeira, além da
oferta de serviços de alta tecnologia e relevância.
GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIVOS
O processo de gestão de riscos estratégicos terá foco no mapeamento e gestão dos riscos dos Projetos Estratégicos. Também está
previsto o mapeamento de novos riscos, considerando a nova estrutura da empresa, incluindo os novos processos da recente
incorporação, integrando os riscos e permitindo uma gestão e tomada de decisão centralizada.

Além disso, será ampliada a utilização do Sistema de Gestão de Riscos e Controle Interno, abrangendo as diferentes gerências da
empresa, com objetivo de permitir que as áreas estratégicas, por meio de seus gestores, na condição de donos do risco e
responsáveis pela primeira linha de defesa da Empresa, façam a gestão dos seus riscos e planos de ação.
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SEGURANÇA E PRIVACIDADE
Estão previstas diversas ações de continuidade do Programa de Governança em Privacidade, que objetiva a conformidade da empresa
com a Lei Geral de Proteção de Dados, dentre as quais é possível destacar:

Adequação dos sistemas e serviços aos requisitos, boa-fé e princípios da LGPD, incluindo a elaboração e publicação de Termos de Uso
e Políticas de Privacidade
Contratação de consultoria especializada, técnica e jurídica
Investimento em soluções de governança, segurança da informação e privacidade
Ampliação das ações de treinamento, comunicação e conscientização
Adequação e criação de procedimentos e instruções de trabalho

Criação de indicadores
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
A expectativa é que em 2022 a receita bruta da Prodesp alcance o patamar de R$1,60 bilhão, decorrente da retomada dos serviços
contratados no período pré-pandemia com a manutenção dos atuais contratos e a prospecção de novos clientes. Já o EBITDA tem a
previsão de alcançar a casa de R$101 milhões.
Os investimentos serão da ordem de R$100 milhões, conforme aprovação do planejamento orçamentário pelo Conselho de
Administração. Essa projeção financeira já reflete os serviços que foram incorporados da Imprensa Oficial – IMESP na Prodesp, como
empresa incorporadora, em conformidade com a Lei estadual nº 17.056/2019.

