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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Cinco painéis realizado no 42º Fórum de TIC da Dataprev aprofundaram a abor-
dagem do assunto Indicadores de Desempenho, hoje adotados por empresas dos 
mais variados portes, sejam públicas ou privadas. As palestras e debates sobre o 
tema reuniram representantes da IBM, do Ministério do Planejamento, do INSS, da 
Prefeitura do Rio de Janeiro e da própria Dataprev.

As empresas e os órgãos públicos abordaram suas experiências de construção de 
painéis de indicadores de desempenho, buscando compartilhar soluções inovadoras 
de desenvolvimento de aplicativos de monitoramento de atendimento ao cidadão, 
de programas sociais e até mesmo de flagrantes dos acontecimentos cotidianos 
dos municípios na prevenção de catástrofes e calamidades, a exemplo do Centro de 
Operações do Rio de Janeiro.

O Fórum de TIC Dataprev abre espaço para discussões e troca de experiências sobre 
vários assuntos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação. Em encon-
tros anteriores, já foram debatidos temas como os de inclusão social, acessibilidade, 
software livre, novas mídias, redes de telecomunicações, qualidade de dados, con-
tratação de serviços de TI pela administração pública e produtividade, qualidade no 
desenvolvimento de sistemas e arquitetura de sistemas.

Boa leitura!
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A experiência da IBM

Élcio Queiroz 
IBM

Em nome da IBM gostaria de agradecer o convite para participarmos desse pai-
nel de negócios e gostaria de compartilhar um pouco a nossa experiência com di-
versos clientes ao longo dos últimos tempos. A agenda que estabelecemos para 
hoje é a de falar um pouco sobre a explosão da informação, o famoso Big Data, e 
como conseguimos efetivamente tirar vantagem desse “novo-velho” advento e 
como colocamos os indicadores ao alcance de todos. Vamos compartilhar alguns 
casos de sucesso da IBM, de clientes públicos e de particulares. Falaremos tam-
bém sobre o futuro da informação. O que fazer com tanta informação? O que fa-
zer com tantos canais, mídias, formatos, formas de interação com o cliente, com 
o usuário? Como podemos nos beneficiar, prover um serviço melhor ao cidadão e 
ao usuário final por meio desses grandes canais, dessas grandes quantidades de 
informações que temos dentro de um cenário de extrema pressão? Hoje,  temos 
que fazer mais com menos, otimizar processos, ser mais eficientes, trabalhar 
com eficácia, ser mais produtivos, gastar menos, enfim, como conseguiremos 
fazer mais com menos dentro desse cenário? Da mesma forma que estamos 
sujeitos a essa pressão, a essa quantidade exagerada de informação, os nossos 
usuários também tem acessos as mesmas informações pelos mesmos meios e 
de forma mais rápida do que nós mesmos. O que conseguimos fazer nesse ce-
nário onde o usuário utiliza as redes sociais para reclamar de serviços? 

O usuário utiliza sua rede de amigos para reclamar de algo que não está fun-
cionando como deveria e, no momento que temos essa grande quantidade de 
dados disponíveis a serrem explorados, o que você consegue efetivamente fazer 
com esse monte de dados? Como é que consigo, por exemplo, interligar os di-
versos canais em um atendimento bancário? Estou acessando, pesquisando um 
seguro na internet, chego à agência e meu gerente já sabe que fiz uma pesquisa 
de seguro e automaticamente me entrega uma apólice falando: “Com base no 
cenário que você mencionou queria te propor esse seguro aqui.” Isso é possível? 
Alguns bancos lá fora já estão fazendo isso. O Deutsche Bank já está tornando a 
experiência do usuário mais amigável dentro da agência. Em alguns casos,  ele 
traz para dentro da agência o financiamento de carros e também de uma máqui-
na de café. Deseja interligar as operações, interligar os canais e fazer uma expe-
riência mais interessante para esse usuário. Percebemos, ao longo dos últimos 
tempos, que, com o uso maciço da informação, essas organizações que tem uma 
quantidade exagerada de informação e que estão começando a trabalhar com 
indicadores começam a se diferenciar, por quê? Porque na tomada de decisão 
elas conseguem ter a percepção geral dos envolvidos, de todos os usuários e 
começam a ter uma participação interessante sobre esse volume exacerbado de 
dados que possuem. 

Uma pesquisa recente de uma grande empresa de consultoria revela que entre 
60 e 70% dos tomadores de decisão tomam sua decisão sem ter a informação 
mais apurada. Se baseiam na experiência, no sentimento desses gestores. 
No momento que você começa a trabalhar com os indicadores é interessante 
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compartilhar as diversas perspectivas para a tomada de decisão mais ade-
quada para determinado problema. É intessante ressaltar que não adianta 
você ter simplesmente as informações históricas. Você tem que começar a 
identificar comportamentos, a antecipar aquilo que seu usuário está fazendo 
ou quer fazer. Você começa a focar um pouco mais nas áreas de negócios. 
Aqueles clientes ou gestores de informação que conseguem identificar um 
pouco mais as tendências ou conseguem mais informação sobre seus usuá-
rios, começam a antecipar os movimentos. Conseguem, por exemplo, focar na 
área de clientes com uma segmentação mais adequada, identificar propostas 
ou sugestões de propostas antes mesmo que o cliente identifique. Um caso 
que ficou muito notório aqui no mercado foi o caso do Fiat Mio. A Fiat fez um 
carro colaborativo com diversos usuários. Criou um site onde todos os usuá-
rios podiam dar sugestões. Mas o que eu faço com esse monte de sugestão? 
Qual dessas sugestões efetivamente vale a pena implementar? Criaram um 
processo de colaboração onde cada um dos processos, cada uma das etapas 
necessárias para a criação do carro foram estabelecidas em conjunto com a 
comunidade. Esse processo foi muito interessante porque adquiriu uma série 
de características para os jovens e para as mulheres. Foi muito interessante 
ver como as pessoas se posicionavam na construção desse carro. 

Outro exemplo é a questão de finanças. Como posso estabelecer processos, ve-
rificar se existe a possibilidade de crédito para conceder esse benefício a você? 
Como consigo automatizar esse processo? Como sei se essa pessoa tem ou não 
tem crédito para seguirmos adiante? Como consigo estabelecer uma apólice de 
seguro adequada? Como consigo verificar se o projeto que está sendo vendido 
para minha organização vale a pena dentro de um curto espaço de tempo? Como 
otimizo a minha logística para garantir que os benefícios e os serviços que vou 
prestar ao meu usuário estejam sempre presentes? Darei um exemplo concreto 
que aconteceu na IBM nos últimos quatro dias: a IBM, anualmente, realiza uma 
experiência onde os seus 400 mil usuários da IBM e seus 400 mil empregados 
coletam ideias, dividem opiniões, identificam o problema, identificam a oportuni-
dade e, a partir desse momento, todos colaboram e formam essa grande massa 
de pessoas pensantes colocando ideias dentro de um cenário de internet. Qual é 
a vantagem disso? 

Primeiro, identificamos oportunidades de negócio, o que estamos fazendo em 
determinado país. É uma oportunidade de verificar as melhores práticas disse-
minadas. Por exemplo, coloquei aqui alguns números das pessoas que efetiva-
mente inseriram informação: 250 mil pessoas colaboraram. Como extraio algu-
ma coisa desse monte de ideias? Desse monte de textos? Tenho que estabelecer 
alguns critérios para filtrar a  informação até que efetivamente tenha ideias con-
cretas que possam ser utilizadas. Outro exemplo que aconteceu conosco. Há três 
ou quatro anos, um dos grandes problemas que enfrentávamos era a questão de 
viagem. Viajávamos muito a serviço e todos começaram a reclamar. Não tivemos 
escolha. Criamos uma ferramenta de videoconferência onde os empregados pu-
dessem interagir. Conseguimos tomar conta da máquina do colega, compartilhar 
arquivos, com um custo bastante reduzido. Criamos também uma iniciativa de 
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cidades inteligentes, onde falamos um pouquinho sobre essa explosão da infor-
mação, os diversos canais, os diversos desafios e o que podemos fazer. Agora, 
vamos colocar os indicadores ao alcance de todos. Qualquer uma das aquisições, 
qualquer processo pessoal passa por esse ciclo. 

Pesquisamos, buscamos referência, verificamos se a empresa que estamos 
comprando, seja virtual ou real, não tenha seu nome  no Órgão de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon), procuramos o comentário do colega, verifica-
mos todo esse cenário. Na prática, vou mostrar um caso muito interessante: o de  
venda de um microondas. Esses dados foram coletados pelo The New York Times, 
pelo Wall Street Journal em agosto do ano passado. Três lojas foram comparadas: 
A parte mais externa é a primeira loja, a loja do meio é a Amazon e a mais interna 
é a Best Buy. De acordo com o horário, percebemos que, em momento algum, 
elevou o preço do microondas. Mantiveram o preço ao longo do dia. Era um preço 
inicial de R$ 899,99 e não houve modificação. A Amazon, ao longo do tempo, fez 
nove modificações dentro do seu cenário. A outra loja fez duas modificações de 
preço. Observem o seguinte:  quais foram os cenários onde a Amazon modificou 
o preço? Primeiro nos horários da madrugada, que servem para quem gosta de 
ficar acordado à  procura de ofertas. Fez alguns ajustes no preço no horário entre 
dez e meio dia e entre seis e oito que, em tese, são os horários que as pessoas 
efetivamente estão comprando. Qual foi a empresa que obteve maior lucro na 
venda desse microondas? A resposta é simples, a Amazon. Teve quase três ve-
zes mais lucro que as demais, com essa variação de preço ao longo do dia. Como 
conseguiu fazer esse ajuste? Como conseguiu acompanhar? 

Nessa explosão de dados, nessa quantidade exagerada de informação que nós 
dispomos ao longo do dia eles perceberam o seguinte que era o cliente fiel que 
merecia um preço premium. A partir das cinco horas da manhã o preço já diminui,  
então, vamos subir um pouquinho contra a concorrência. Porém, entre oito e dez 
da manhã eu tenho condição de desafiar o meu mercado novamente e, a partir 
dai,  de 16 a 18, 18 a 20 horas, estabelecemos uma estratégia vencedora para 
esse mesmo microondas em três lojas. A informação pura e simples é muito 
perigosa, temos que ter a informação correta, para o perfil correto e no formato 
adequado e não simplesmente ter todas as informações consolidadas para to-
dos. Temos que ter visões diferentes da mesma informação, visão do operador, 
visão do gestor e uma visão mais elaborada do especialista, porque a fonte dos 
dados tem que ser a mesma. Entretanto, estamos somente verificando. O que 
estamos acompanhando vai depender do seu perfil, da segurança dessa infor-
mação, da disponibilidade que você tem com essa informação. No caso de uma 
planta de petróleo onde, de acordo com o perfil, a informação para tomada de 
decisão é visualizada, o que importa a apresentação, acuracidade, tempo, tempo 
de resposta, facilidade de uso? Tudo importa. 

Esse é um painel interno da IBM que utilizamos para acompanhar os proces-
sos com nossos clientes onde interagimos o tempo inteiro com diversos canais. 
Nossas soluções são migradas para os tablets e os smartphones e, a cada dia 
que passa, a cobrança fica mais forte, porque o tempo inteiro você está inter-
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conectado. Mas isso também facilita. Você está em uma reunião, acontece uma 
emergência, você consegue verificar, consegue disparar algumas ações e tem a 
mesma fonte de informação passando por diversos canais. O interessante é que 
um dos grandes desafios hoje, quando falamos de indicadores, é o formato. Por 
que tenho que desenvolver para cada ambiente? Por que tenho que fazer um 
formato diferente, dependendo do canal utilizado? Será que não conseguimos 
unificar, melhorar isso? Se pudéssemos, por exemplo, deixar a questão dos indi-
cadores para o nosso usuário (todos que atendem clientes sabem que, uma vez 
que você entrega algo para o cliente, ele quer mudar, alterar, customizar, colocar 
um gráfico diferente) utilizando nossa própria experiência com o cliente, a expe-
riência da organização. Se deixamos essa questão da customização, não estou 
falando de programação, estou falando da interação com o usuário e o ambiente, 
tudo começar a mudar. Seria colaborativo se, ao criarmos indicadores, pudésse-
mos compartilhar essa experiência com outros usuários? 

Quando criamos um indicador, o que quer dizer esse número? O número de aci-
dentes. Estou agora no Eixão, aqui em Brasília, será que a cidade está parada ou 
não? Será que não quer dizer nada essa informação? Será que a gente não pode-
ria interagir através de ferramentas de colaboração e trocar essa experiência até 
efetivamente chegarmos a uma decisão mais clara sobre isso? Quando a gente 
começa a pensar na questão do desenvolvimento é outro problema. Porque cada 
um tem sua particularidade, cada um tem a sua necessidade específica. A pessoa 
que trabalha com smartphone tem uma necessidade específica, quem trabalha 
com tablet tem outra. A  cada nova tecnologia que aparecer teremos que ajustar 
isso. Se tivéssemos uma única fonte de dados e a possibilidade de ter uma fer-
ramenta que facilitasse sua vida... Por exemplo, vamos estabelecer um gráfico 
visualizando os principais beneficiários ou quais beneficiários possuem mais de 
um lançamento mensal. Então, aquele gráfico anterior, que era super populoso, 
começa a se despopularizar. Preciso identificar quem são essas pessoas e quais 
são as árvores de relacionamento entre elas. Quem são as pessoas que, caso 
eu retire, conseguem causar maior impacto dentro dessa minha infraestrutura? 
Caso queira combinar essa visão com a visão espacial, onde elas ficam efetiva-
mente? Qual é o posicionamento e onde está ocorrendo essa ação? Exemplo: 
Estão acontecendo fraudes em supermercados, quais são os supermercados 
onde temos mais fraudes? Consegui identificar as pessoas e consigo mapear 
exatamente quais são esses supermercados para fazer uma ação de vigilância.

Quando algo acontece em processos de acompanhamento de CPI, de investiga-
ção criminal, você deseja ter a linha do tempo de cada uma daquelas ações e de 
como cada uma daquelas pessoas se comunicou, interagiu. Você consegue ter 
uma visão diferente. Sai de uma visão onde todo mundo acessa todos os dados. 
Começa a filtrar, a refinar e a identificar, até finalmente começar a perceber que 
existem alguns padrões de comportamento e que esses padrões podem levar, 
nesse caso, a um mapa de crime. Esse é um cliente nosso nos Estados Unidos. 
Por por meio da identificação do mapa do crime ele começou a modificar o posi-
cionamento da política local. Se consigo identificar que essas ocorrências estão 
vinculadas a eventos esportivos, acontecem nos dias de evento esportivo, eu 
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desloco uma equipe antes que algo efetivamente aconteça. Falei da quantidade 
enorme de dados, da facilidade do uso dos indicadores e vou compartilhar, ago-
ra, alguns casos de sucesso. Todo mundo conhece as Lojas Renner. Desde 2008, 
eles são um caso de referência para nós na utilização de dados estatísticos para 
fazer negócios. Eles perceberam que qualquer campanha de marketing era muito 
cara, porque muitas vezes mandavam um panfleto para todo mundo ou manda-
vam um panfleto de roupas de mulher para homens. 

A companhia perecebeu que, no momento que conseguiu efetivamente catego-
rizar a base de dados, identificou alguns padrões, atributos e chegaram a con-
clusão que a campanha poderia ser um pouco mais efetiva. Sei que o Élson está 
comprando regularmente roupas de criança. Seria interessante para ele uma 
oferta de roupas de criança. A princípio,  eles não testaram em tudo. Testaram 
só em 50% da base porque tem gente que gosta de receber e ver o panfleto em 
casa. Para esse pessoal vamos mandar igual. Ou seja, começamos a identificar o 
tipo de comportamento das pessoas. A partir do momento que eles começaram 
a utilizar esse comportamento, a resposta foi muito positiva. O cliente só recebia 
aquilo que efetivamente interessava. Consequentemente, o marketing começou 
a ficar mais barato e mais assertivo, e a empresa passou a vender mais. Isso 
começou a fazer sentido. No momento em que começaram a ter esse tipo de 
retorno, criaram novas possibilidades. Vamos fazer uma campanha de financia-
mento, de crédito, para quem podemos oferecer? Para aqueles que regularmen-
te compram muitas coisas, mas estão sempre com a fatura atrasada. Será que 
se fizer uma campanha para esse público não consigo melhorar a condição de 
crédito dessa pessoa para ela continuar comprando? Apenas com esse tipo de 
ação, eles melhoraram em 28% a assertividade. O cliente fica mais feliz, continua 
comprando. Continuaram também trabalhando na linha de crédito. 

Esse foi um caso muito intressante, onde, a cada interação que a Renner tinha 
por meio da ferramenta de estatística, criavam-se mais e mais critérios para 
montar novas pesquisas e o marketing ficava mais eficaz. Outro caso bastante 
interessante ocorreu recentemente, em Brasília, na área da Justiça. Apreenderam 
um HD cheio de informações. Como fazemos para filtrar apenas o que interes-
sa? Dentro desse HD poderíamos encontrar indícios de fraude e pedofilia? Como 
identificar alguma coisa? Acessamos o HD, pesquisamos palavras-chave como 
criança, fraude, laranja, etc. Marcamos sua base de dados e começamos a buscar 
subsídios fora daquela base, na internet, em documentos, em sua base criminal. 
Montamos os cenários relativos a deteminada pessoa, determinado elemento. 
No momento em que conseguimos estabelecer uma primeira base, o que fize-
mos? Começamos a identificar os mapas de relacionamento até que finalmente 
chegamos a um conteúdo menor de pessoas para fazer uma investigação. Esse 
é um processo que estamos desenvolvendo nos últimos seis meses. Por meio de 
uma base qualquer, você finaliza um grupo restrito de investigação para suportar 
as informações criminais ou as informações relacionadas aos processos. 

O interessante é que, ao longo do ciclo de vida da informação, não falamos ape-
nas em extrair, falamos em extrair e mostrar de onde estamos tirando a infor-



11Fórum de TIC Dataprev Soluções de painéis para gestão estratégica 11

A experiência da IBM
Élcio Queiroz

mação. Precisamos comprovar de onde tiramos isso. Não tiramos isso de uma 
base de dados de um HD que apreendemos ou de prova documental do proces-
so. Trazemos esse histórico e vamos montando todas essas informações com 
o cliente. A partir disso, começamos a ter maior efetividade na identificação de 
relacionamentos não aparentes e relacionamentos aparentes. Assim, conse-
guimos visualizar tudo de forma rápida. Como é que você consegue verificar se 
determinada pessoa tem relação com outra com a qual você não tem nenhum 
tipo de vínculo? Como você consegue perceber que o cara está utilizando sicrano 
para fazer determinada transação? Regularmente, envio dinheiro, R$ 10,00 para 
o Zezinho, por exemplo, Mas,  em uma determinada data eu envio R$ 50,00. Por 
que enviei R$ 50,00 naquela data? Como consigo identificar qual foi o fato efeti-
vo que trouxe esse cenário à tona? Com essas informações conseguimos montar 
uma pasta sobre aquilo que efetivamente está acontecendo. Outro caso que vou 
mostrar para vocês é o caso do Buscapé, ferramenta de busca na internet que a 
maioria das pessoas utiliza para verificar quem está vendendo melhor, mais ba-
rato.  O que está por trás do Buscapé? Dezoito empresas que buscam a melhor 
oferta, melhores condições, uma série de coisas que não ficam disponíveis para 
todos. Como  é que integro esse monte de informação? Como integro essas di-
versas fontes de dados e começo a criar? Como consigo interligar essas diversas 
soluções para que tenha uma visão única e que você volte? 

Se o Buscapé não tiver a melhor condição de preço você não vai comprar, vai 
falar que o site não é legal. Só que a grande dificuldade é coordenar todas as 
informações. O que aconteceu nesse processo foi o seguinte: conseguimos tra-
balhar com ele no  desenvolvimento de uma plataforma que estabelecia alguns 
padrões de troca de informação. A partir daí, conseguimos analisar melhor as 
informações financeiras dos diversos sites, oferecendo um serviço melhor para o 
cidadão, para o usuário final. Outro caso bem interessante é de um aeroporto na 
Índia onde sentamos para discutir a questão dos indicadores. O usuário falou que 
tudo era importante. Legal, mas o que é importante para você? Quero saber se as 
filas para pegar a bagagem estão rápidas, se a fila de embarque está no tempo 
previsto, se a investigação nas bagagens para países diferentes está acontecen-
do. Há alguns indicadores, alguns Service Level Agreement - Acordos de Nível de 
Serviço (SLAs) que necessitam ser acompanhados, mas há necessidade também 
de ter uma visão exata do aeroporto, de como está naquele momento. Então, o 
que fizemos? Essa é uma planta do aeroporto e de acordo com a cor, amarelo ou 
vermelho, você verifica o status de partes dele. Tenho fila na asa um, tenho fila 
na asa dois, tenho problema de embarque, tenho problema na questão das filas 
de embarque ou desembarque. Isso foi combinado com o usuário no formato  
mais aprazível para ele. O gestor bate o olho e sabe que tem problema. Tem que 
ser possível de clicar e entrar no nível de detalhamento interessante a ele. Mais 
do que isso, ele integra uma camada de informação que está escondida. Ele está 
vendo o que está acontecendo e consegue colaborar com a parte de tempo, de 
trânsito, com a parte do metrô, de acordo com o que achar importante.

Por que eu quis trazer esse exemplo? Porque esse formato é o do objeto de de-
sejo de negócio desse cidadão. Outro caso bem interessante é o Estádio de Mia-
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mi. O time do Miami é um time tradicional de futebol americano. Quando você vai 
realizar qualquer tipo de evento, desde a questão de venda de ingressos, de ali-
mentação, segurança, transporte, tem uma mini cidade que o nosso amigo Car-
los vai explorar um pouco mais. Na verdade, o que fizeram para esse projeto foi 
identificar cada um dos indicadores, todas as informações  importantes de uma 
forma colaborativa. O usuário está identificando o indicador aqui. Por que está 
vermelho na parte de segurança do estádio? Fala com o Zezinho, ele tem a nossa 
ferramenta de chat. Você que está aí na frente, o que está acontecendo? Precisa 
de ajuda em alguma coisa? Em tempo real você tem a informação, você tem as 
suas regras que suportam a mudança de cores relacionada aqui aos  indicadores, 
ao impacto que isso tem em seu negócio, além de  uma série de informações 
que tornam efetivamente populares a gestão. Mais um caso sobre a coleta de 
dados, uso de estatística e das informações de bases específicas da internet para 
a montagem de uma base de investigação com diversas visualizações. Diversos 
casos de sucesso. O que vai acontecer de agora para frente? 

Primeira informação importante: acabou o recurso, agora temos que pensar, te-
mos que identificar dentro de cada organização como se dará o processo criati-
vo, como otimizá-lo, como fazer a diferença com o que você tem.  Não dá para 
simplesmente se indignar, você tem que começar a gerar resultado, começar a 
melhorar a sua eficiência. Tem que ser mais produtivo, mais efetivo nas diver-
sas mídias e nos diversos canais disponíveis. Essa é primeira mensagem funda-
mental. Segunda: quando olhamos para frente, temos que saber algumas coisas 
importantes, por exemplo, sobre o cliente. Uma análise comportamental, o que 
estão dizendo sobre o meu cliente, sobre a Dataprev,  sobre o INSS, sobre o Mi-
nistério da Justiça, é bom ou ruim? Essa informação não é, simplesmente, se a 
Dataprev é boa. Não é isso, você pode estar colocando uma frase sem nenhum 
conceito sobre bom ou mal, quer dizer que está gerando comentário pejorativo 
sobre a organização. Você tem que ter capacidade de identificar sinais que levam 
a análise comportamental do seu cliente na web. Como você transforma isso 
em um processo de marketing? Se você tem um problema com aquele produto, 
como você reage em tempo útil, rápido o suficiente para que o cliente se sinta 
prestigiado e, mais do que isso, como você preserva a integração com a sua or-
ganização e com seus ecossistemas? Tem que mudar a pessoa, tem que treiná- 
la, modificar o processo, mas deve ter uma visão da integração. 

Quando começamos a olhar sobre o que você pode efetivamente ter e aquilo que 
efetivamente temos hoje: tem muita informação? Tem. Mas qual informação é 
relevante? Qual informação posso usar para apresentar ao presidente, diretor, 
mostrar para o seu usuário? Há dois anos, a IBM criou um computador  cha-
mado Watson. Quem é Watson? É um supercomputador que gostaríamos que 
tivesse uma função semelhante ao pensamento. Existe um jogo muito famoso 
nos Estados Unidos que chama Jeopardy, um jogo de perguntas e respostas. Os 
dois grandes vencedores  participaram contra o computador. A ideia era a se-
guinte: ter um cenário com perguntas e respostas. Cada um dos participantes 
ser submetido a mesma pergunta e resposta. O computador ganhou. Ah, legal, 
o computador ganhou! O computador já tinha ganhado a partida de xadrez há 
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algum tempo. Agora, ganhou a competição contra o homem outra vez. Imaginem 
o seguinte: você chega a um médico e fala que está com dor de cabeça, mal- 
estar. Para aqueles que têm criança, normalmente o médico diz: isso é virose, 
toma uma água, daqui a dois, três dias vai ficar bom. Poxa, você é pai de primeira 
viagem, está desesperado. É uma virose? Vi na Internet que esses sintomas são 
do Ebola, isso mata. Você fica desesperado. Se tivéssemos por trás desse Engine 
de computação a experiência de todos os médicos do mundo sobre os mesmos 
sintomas, quando colocasse as informações meu filho, cinco anos, 15 quilos, um 
metro e meio, tem tanto de febre, está com esses sintomas, o software selecio-
naria um ranking de possíveis sugestões de cura para o seu filho.

Você pudesse aplicar o mesmo conteúdo para área jurídica, ter toda compilação 
de teses e dissertações e processos, o que você tem e o que poderia ser reco-
mendado. Estamos falando de uma capacidade computacional massiva e para-
lela que extrai o melhor dessas fontes e leva esse conteúdo para você. Mas o que 
tem isso com a nossa realidade? Tem que esse laboratório hoje está no Brasil, 
no Rio de Janeiro. Tenho aqui uma base de 50 Yottabytes, que é depois do Zetta-
bytes. Gostaria que mostrasse, por exemplo, a identificação de fraudes. Vamos 
pensar em um caso e vamos ver como conseguimos colocar esse laboratório à 
disposição de vocês. O formato é o de menos, podemos navegar nos diversos 
formatos que mostrei para vocês, grafos, gráficos, verde, amarelo, indicadores. 
Enfim, pouco importa o que importa é o que você está fazendo com essa infor-
mação que está subsidiando a sua organização. O que está fazendo e como você 
pode se beneficiar dessas soluções. Para finalizar, esse senhor é um dos grandes 
investidores das start ups americanas. Ele já tem mais de 500 start ups. Ele tem 
uma frase muito interessante: “pouco me importa a solução de vocês”. Nossos 
clientes não se importam com a solução, se importam com o problema deles. 
Temos que, efetivamente, entender e transformar aquilo que está por trás da 
tecnologia e do processo de otimização em coisas que o cliente possa utilizar.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Interlocutor não identificado: Primeiro, parabéns 
pela apresentação que deu uma ideia geral do que 
está acontecendo. Queria perguntar sobre a questão 
do desenvolvimento: você colocou na história vá-
rios canais de comunicação, quais estratégias estão 
pensando para conseguir ultrapassar essa questão?

Élcio Queiroz – IBM: Nos últimos anos, a IBM vem 
focando seus esforços na questão da mobilidade. 
Esse ano lançamos um processo novo, buscando 

a mobilidade, porque sabemos que ela,  apesar de 
ser o final do processo, acaba sendo a parte mais 
utilizada e a parte mais efetiva no trato da informa-
ção. Percebemos o seguinte: independente do canal 
que você utiliza na parte de suportes, na parte de 
sistema operacional, na parte original, a parte fi-
nal tem que ser agradável, tem que ser leve, rápida 
para você reutilizar. Então, no ano passado adquiri-
mos uma ferramenta que encapsula uma camada, 
permitindo que sistemas como Android e Apple, in-
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dependente da tecnologia, criem uma camada que 
cuida de deploy. Então, na hora que você vai gerar 
a solução final para o seu usuário, você tem uma 
ferramenta que faz esse encapsulamento. Ela gera 
para você o código lab, de acordo com o device que 
você está fazendo. Temos um processo de desen-
volvimento anterior, não vou entrar nesse mérito, 
mas vou responder a sua pergunta de uma maneira 
precisa: a ferramenta pega esse código e faz o de-
ploy de acordo com o device que você está utilizando. 
A estratégia da IBM passa a ter uma interface mais 
amigável na parte de mobilidade, que é um dos con-
ceitos que estamos perseguindo. Percebemos que 
sem uma ferramenta que gerenciasse esse ônus, 
não conseguiríamos evoluir efetivamente.

Henrique – Dataprev: Fiquei intrigado com o slide so-
bre as diferentes visões dos indicadores. Quando você 
monta um sistema de indicadores, você falou que tem 
uma visão diferenciada para gestor, uma visão para o 
operador e mais uma visão para o usuário, o que dife-
rencia essas visões? A quantidade de informação, for-
ma de apresentação, recursos de visualização?

Élcio Queiroz – IBM: Na verdade, o que está por 
trás dessa informação é o perfil. Vou colocar o slide 
que você mencionou. Esse aqui, correto? De acor-
do com a visão do operador, do especialista, temos 
dois cenários importantes. Primeiro, são os dados. 
Vamos imaginar que fosse o salário de um empre-
gado. Nem todos devem ter esse acesso a informa-
ção mais confidencial. E o segundo é a função que 
você tem dentro do processo. A informação tem que 
ser tratada pela confidencialidade de segurança e 
pela função que você exerce no processo. O que eu 
quero dizer é que, por trás disso aqui, existem fer-
ramentas, processos que vão identificar claramente 
qual dado pode ser público, qual dado tem que ser 
privado, qual é o nível de segurança que tem que ter 

aquele acesso. Vamos imaginar uma conta corrente, 
você se separou da sua esposa e ela continua traba-
lhando no banco que você tem conta corrente. Não 
seria justo ela ter acesso a conta corrente, isso é um 
exemplo. O outro é: você é um gestor que está con-
solidando a informação. O operador da ponta está 
registrando um incidente, um problema, um help 
desk, o segundo nível está consolidando essa infor-
mação e efetivamente você tem acesso ao painel. 
Por trás disso tem permissão de acesso com segu-
rança e com integridade dos dados, além do papel 
que você tem dentro da solução. 

Henrique – Dataprev: Na verdade você não está 
considerando formas de apresentação diferentes 
para públicos diferentes?

Élcio Queiroz – IBM: Isso também é possível, mas 
estava um passo atrás que é justamente quem 
pode ver o que ao longo do processo. 

Nazaré Bredas – Ministério do Planejamento: 
Até pouco tempo, menos de dez dias eu era fun-
cionária da Dataprev e tive o privilégio de começar 
a pensar o desenho desta dinâmica de hoje. Estou 
atualmente na Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação (SLTI) e deixei essa tarefa em mãos 
muito competentes, da Simone. O que queria dizer 
é que tenho um imenso orgulho de ter feito parte 
do processo de reflexão da Dataprev em relação a 
esse tema. Como vocês verão aqui, especialmente 
na fala da Mirian Chaves, agora colega no Planeja-
mento, estamos efetivamente em um momento em 
que os gestores públicos desejam cada vez mais a 
capacidade de entregar informação em tempo real, 
com qualidade, para apoiar os processos de toma-
da de decisão. Acho que essa discussão da Data-
prev é importante para os atuais clientes e para o 
conjunto da administração brasileira.

A experiência da IBM
Élcio Queiroz 

DEBATE
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Gestão de Indicadores e Painéis de
Monitoramento

Mirian Chaves ¹
Ministério do Planejamento

Farei uma apresentação que esboça o cenário mais amplo da plataforma de ges-
tão de indicadores que estamos construindo no Ministério do Planejamento e 
que, na verdade, já começou a ser construído anteriormente na Casa Civil, na 
experiência da presidência da república. Em 2010, a Nazaré Bredas participou 
fortemente desse desenho inicial de apresentar os indicadores de um jeito que 
possamos formatá-los de forma padronizada e conseguir, então, ferramentas e 
várias funcionalidades que permitam o trabalho  com políticas públicas, com me-
nos custos. Cada um quer fazer seu próprio formato, sua própria maneira de fa-
zer as coisas e com esforços muito intensos de começar do zero. Algumas vezes, 
um projeto com uma clara conexão cria uma série de demandas relacionadas aos 
indicadores, seleções, novas ferramentas, novas capacidades de visualização, 
novos meios de canal de comunicação. Ano passado o governo federal gastou 
R$ 21 bilhões com TI. Esse é um número super impressionante do que gasta-
mos em serviços humanos, compra de máquinas, compra de softwares. Estamos 
analisando esse modelo mais detalhado e nos esforçando para  ofertar ferra-
mentas, para aqueles que têm capacidade e estrutura para fazer suas próprias 
plataformas, seus próprios ambientes. 

Porém, o que estamos vendo são muitos órgãos que não possuem tanta capaci-
dade  fazendo grandes investimentos sem conseguir manter. Existe o problema 
da sustentabilidade. Estamos tentando encontrar outras formas de fornecimen-
to de ferramentas. Vou falar sobre indicadores e painéis. A ideia mais ampla que 
estou querendo passar aqui é que a nossa lógica se refere à informação dos ní-
veis hierárquicos na tomada de decisão. Essa questão dos indicadores e dos pai-
néis remete  a tomada de decisão, controle e acompanhamento. Isso se refere a 
qualquer tipo de objeto de monitoramento que a organização tem interesse em 
fazer. Então, em nossa lógica, temos um conjunto de informações que devem 
ser prestadas de maneira oportuna. Aí, entram todas as bases de dados estru-
turadas e não estruturadas que dispomos, sistemas estruturantes, informações 
que estão soltas de alguma forma em arquivos Excel, PowerPoint. O governo está 
cheio dessas ferramentas com informações importantes. A ideia é fazer uma 
plataforma que nos permita correr pelo lado da gestão dos indicadores e painéis. 
Estou dizendo que todos os níveis, desde o  técnico ao  dirigente, assim como as 
divisões que o Élcio mencionou, têm a preocupação de ver as informações que 
precisam a qualquer tempo, de maneira mais fácil de manipular. 

Com relação a plataforma de gestão de indicadores, já possuímos um catálogo 
de indicadores armazenado de forma idêntica, com mais de 1500 indicadores. A 
disponibilização desses dados está sempre em formato aberto. Uma das van-

¹ Secretária -executiva
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tagens da plataforma é a forma na qual ela organiza seu indicador, como  en-
tra na plataforma. Já geramos dados abertos. Depois vocês verão que estamos 
fazendo uma integração de catálogos de dados. Outra coisa que nos preocupa 
são os padrões de metadados. Temos o linked date, dados que depois podem ser 
ligados e discutidos. Outra coisa é a conexão, pelo menos do ponto de vista de 
índice dos catálogos com os indicadores de sistema estatístico nacional, como 
os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Enfim, uma série de institutos geram 
estatísticas e precisamos dialogar com elas. A política pública faz os indicadores 
de produto, de eficiência, de eficácia, mas também queremos falar dos indica-
dores de impacto. São estes que estão nessas plataformas de estatística na 
questão nacional. Outra coisa muito importante é a história da visualização em 
gráficos, painéis, mapas. A plataforma tem essa cara aqui, com uma estrutura 
em árvore, que  permite que se façam vários tipos de classificação diferente de 
grão. O grão da nossa informação aqui é o indicador básico e ele pode ser orga-
nizado de diversas formas. 

Nesse caso, estou falando dos indicadores do Combate à Fome do Ministério 
de Desenvolvimento Social. Nele,  você tem uma série de indicadores das famí-
lias atendidas pelo Bolsa Família. Para cada um desses indicadores, disponibilizo 
uma série de gráficos específicos, algumas funcionalidades de mapa e os painéis 
que vou mostrar depois na sequência. Os painéis são automaticamente gera-
dos. Esses painéis pegam aquela variável e a exibe de diversas formas possí-
veis. Falarei primeiro da questão dos indicadores. Você tem esse tipo de gráfico, 
gráfico de mapa de cores, gráfico de variação das famílias atendidas por estado, 
ao longo do tempo.  Todos esses indicadores (existem três dimensões: eles tem 
sempre a dimensão da localização, do tempo, do mês, do ano em que estamos. 
Pega até mesmo o dia, dependendo do indicador) possuem informações de saú-
de, que são de hospitais, e que precisam ser diários. A terceira dimensão é o pró-
prio conteúdo sobre qualquer tema que esteja sendo abordado. Isso dialoga com 
arquitetura de dados governamentais que estamos usando como referência. É 
a ideia de ter a base de dados estruturada. Depois disso conseguimos extrair 
microdados, que chamamos de registros administrativos. Estão  nessas bases. 
Eles dialogam com indicadores estatísticos. Seempre um número menor de da-
dos vai ficando aqui. Essa seleção que você vai construindo, aa especificidade do 
dado que está fazendo, representa as políticas públicas.

A história da arquitetura de dados é  a de buscá-los nas plataformas que es-
tamos desenvolvendo, sem perder a conexão com o ambiente geo, dado pela 
infraestrutura nacional de dados espaciais. Qualquer que seja o caminho, que-
ro jogar na infraestrutura nacional de dados espaciais. Existe um visualizador 
comum para que todos possam utilizar os mapas como referência, para que 
não fiquemos gastando muito dinheiro com um monte de giz, de sistemas de 
georeferenciamento, que é outra tendência também. A ideia é que qualquer que 
seja o caminho seja permitida a comunicação máquina a máquina para facilitar 
a utilização dessas informações em outros sistemas e não apenas naquele que 
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a gerou. Isso se chama dados abertos.  Uma discussão bem interessante e que 
estamos comprovando é que os dados abertos, em alguns casos, são mais efe-
tivos do que as nossas tentativas anteriores de fazer interoperabilidade entre 
sistemas para realmente disponibilizar, deixar que estes sistemas se comuni-
quem. Às vezes, isso não é uma coisa trivial. Tem web services, API, tem várias 
técnicas para fazer isso. Nos conectamos pelos dados abertos, não só para a 
população, mas entre o governo. Isso também tem sido uma maneira de acele-
rar nossos processos.

Outra coisa importante que temos considerado é a integração de catálogos. 
Somos detentores de muitos catálogos. Temos um monte de catálogo de in-
formação, de dados, de indicador, de microdados, o que você quiser nós temos. 
A ideia é fazer publicações entre esses vários catálogos.  Estamos trabalhando 
nisso com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Temos inte-
gradores, que chamamos de agente integrador autônomo, e web service que não 
dependem dos esquemas. Não precisa ficar mexendo com o dado propriamente 
dito. Para ver o ganho que temos ao colocar todos os dados abertos conversando 
com extensão de aplicativos Adobe InDesign (INDD):  eles ficam automaticamente 
disponíveis nesse encerramento que o IBGE está disponibilizando para popula-
ção em geral e para os órgãos também. O que é o visualizador INDD? Acredito 
que 80% das pessoas que utilizam o visualizador INDD são do governo federal ou 
governo dos estados e municípios. Para comprovar o que estamos falando: as 
ferramentas disponibilizadas para o próprio governo também são interessantes 
para a sociedade e ajuda a solucionar problemas internos de obtenção de fer-
ramentas mais modernas. Essa é uma estratégia de integração e publicação de 
indicadores. Temos uma ideia geral, sistemas estruturantes, sistemas setoriais, 
um conjunto de sistemas e utilizamos um repositório de arquivo de dados, que 
é um ambiente de gestão de dados que permite guardar as infrações. Outra ca-
racterística do nosso ambiente governamental é que temos um monte de dados 
e extrações e não guardávamos as memórias das extrações. Estamos tentando 
fazer um gestor de metadados, de scripts para que possamos guardar essa inte-
ligência para as próximas utilizações. 

Nosso grande objetivo é sair com formas diferentes de visualização para permitir 
a análise dos dados que geramos. Agora, quero passar para os painéis de moni-
toramento. A história dos painéis surgiu da experiência dos indicadores,  quería-
mos fornecer diversas formas de montagem dos painéis. A princípio, a primeira 
tendência é sair programando. Acabamos ponderando muito, em termos de de-
senvolvimento e do que conseguimos fazer. Partimos para outras estratégias. 
Os painéis ajudam a aprovar a decisão. Realizamos uma seleção de indicadores 
mais importantes para aquele momento e aprendemos com isso. Inicialmente, 
as pessoas querem colocar muito indicador, mas depois formos construindo o 
que é o mais utilizado. Partimos para plataformas mais genéricas. A questão da 
apresentação gráfica também é super importante. Depois do advento de tantas 
ferramentas livres, o Google e outras que estão disponíveis, as pessoas têm um 
padrão de referência. Não adianta ficar colocando o negócio com aspecto atrasa-
do. Isso acaba na questão do não uso, que também é um esforço enorme. 
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O painel automático de uma variável gera automaticamente uma só informação. 
Por exemplo, temos a variação do tempo, no caso das famílias atendidas pelo Bol-
sa Verde. Você pode descrever uma política pública, no caso o Brasil sem Miséria. 
Uma das áreas dela é a inclusão, a transferência de renda, como o Bolsa Família 
que está sendo complementado. Percebemos a evolução do número de pessoas 
que estão entrando no Bolsa Verde, com distribuição de três meses, Bolsa Família 
é meio estável e já possui 13 milhões de famílias sendo atendidas. 

Isso não fica mudando, muda somente o valor. Se tivesse o gráfico do valor, 
mostraria o valor aumentando, mas o número de pessoas sofre pouca altera-
ção. O Bolsa Verde é um painel de monitoramento de acesso a emergência, que 
é outro tipo de demanda mais complicado, onde os hospitais fazem o progra-
ma de acesso a emergência. É um programa que permite o acompanhamento 
dos hospitais de emergência. Já existem cerca de 20 hospitais nesse programa. 
Todos eles utilizam os mesmos indicadores para que possamos acompanhar o 
que está acontecendo no Acesso a Emergência. Construímos também os indi-
cadores fornecidos para o hospital. É claro que existem demandas para o for-
necimento disso de uma maneira mais rápida. Todos os dias eles têm que ter 
esse painel online. Existem vários números de pessoas acolhidas e classifica-
das, número de óbitos após 24 horas enfim, uma série de indicadores que são 
do cotidiano do hospital. 

Com esse desenho consigo fazer tudo, consigo fazer os gráficos naquele am-
biente. Esses apontadores possuem uma tendência negativa, estão diminuindo, 
mas também não afeta nada. É indiferente diminuírem ou aumentarem. No caso, 
estou aumentando e isso é o que queremos. Essas marcas que mostram algum 
tipo de marcação verde, amarelo, vermelho, o famoso carimbo, são conclusões 
a partir do dado. Ainda não conseguimos utilizá-las dentro da ferramenta que 
está sendo construída.  O restante do painel representa os indicadores de um 
jeito menos complexo. Entender esse painel é uma coisa que só o médico, o fun-
cionário do hospital, a pessoa da área de saúde pode fazer. É claro que podemos 
aprender, mas não é trivial. Possuímos 42 programas prioritários que a presiden-
ta acompanha. Imagina ter que entender todos eles, o que significam os gráficos, 
se está melhor ou se não. Existe todo um conjunto de informações anteriores. A 
pessoa tem que saber para interpretar aquele painel. Estamos trabalhando na 
hipótese de usar um painel que permita olhar no geral. Aqui, são os indicadores, 
por exemplo, o OBS é quem está em observação há mais de 24 horas. Evidente 
que, numa emergência, a pessoa não deveria estar em observação a mais de 24 
horas. Ou  ela deveria ter sido internada ou deveria ter sido encaminhada para 
outro atendimento. Infelizmente, vários desses hospitais estão no vermelho ou 
no amarelo, porque, de fato, a gente sabe que situação não é boa. Então, é fácil 
para a pessoa entender esses três indicadores selecionados, quando forem para 
o centro desse alvo aqui. Quer dizer que as coisas estão indo bem,. Quando eles 
estão mais longe do alvo, quer dizer que estão indo mal. 

Se a pessoa quiser ver o que significa, qual é o gráfico, qual é o histórico, vai para 
aquela outra tela, mas é importante a gente mexer com muito indicador. Vou fa-
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lar um pouco sobre o acompanhamento do Brasil sem Miséria. O Brasil sem Mi-
séria tem três leis, inclusão produtiva, garantia de renda e ampliação de serviço. 
Aqui tem dois eixos mostrados. No acesso a serviços, no caso, saúde, educação, 
assistência social, existem vários indicadores que informam se a pessoa está 
indo mais ao hospital, se está vacinando mais, tem “n” coisas. Por isso,  temos 
vários indicadores aqui. Imagina se a gente tivesse que entender cada um deles 
com o seu painel, com a sua estrutura. A ideia aqui no Brasil sem Miséria é que 
saibamos quais são os indicadores que estão ativos na hora do atendimento de 
alto nível, para que o gestor saiba o que está acontecendo. Os  gestores inter-
mediários também precisariam disso só para ver o que está acontecendo. Para 
a política pública temos a visão do técnico, detalhando tudo. Enfim, são coisas 
que o alto nível tem que acompanhar. Uma coisa muito interessante que come-
çamos a fazer é a visão da população. O que é preocupante, na visão da popula-
ção, e o que é irrelevante. Qual o efeito do Brasil sem Miséria, qual o número de 
pessoas que efetivamente estão saindo da pobreza. Por isso que no balanço de 
apresentação é isso que a gente frisa mais fortemente, se é pelo Bolsa Família, 
se é pelo Bolsa Verde. O que é importante aqui é indicar detalhadamente essa 
visão da população. Outra questão que nos preocupa é a governança estratégica. 
Pensamos em usar essa mesma lógica que utilizamos para a política pública, a 
lógica analítica. 

No governo temos um planejamento estratégico institucional, temos o mapa 
estratégico, temos um planejamento estratégico de TI, um Plano Diretor de Tec-
nologia da Informação (PDTI). A ideia é usar aquele tipo de ambiente para repre-
sentar informações expostas. Aqui não está dando para ver direito por causa da 
luz, mas é só uma visão geral desse fluxo de governança, para dizer o seguinte: 
vale a pena que todo mundo enxergue essa mesma lógica, que seja visível para 
todo mundo. Esses níveis, naturalmente, são os níveis de lógica que você divi-
de. Por exemplo, no Brasil sem Miséria a inclusão produtiva se divide no motivo 
urbano. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) é urbano 
e rural. Temos várias estratégias para inclusão produtiva. Essas estratégias fi-
cam representadas no segundo nível e assim por diante. Fizemos uma parceria 
com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para pesquisarmos formas 
de utilização dessas novas formas de representação que poderiam ser aplica-
das nesses nossos ambientes. O Sunbut, por exemplo,  é a visão solar. Temos 
o Trimap também. O Soul Sharpe permite que vejamos a distribuição do FGTS, 
em qual estado foi aumentando, se não foi. O Sistema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasse (Siconv) mostra os convênios que estão em execução, 
que são adimplentes no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF). 
O holograma, que é um projeto do Ministério do Planejamento, entrega visões 
multidimensionais dos recursos dos órgãos, transferências voluntárias, logís-
tica, recursos humanos. Cada órgão tem uma série de convênios, contratos e 
passagens aéreas, enfim, tudo que está no nosso estruturante e que queremos 
mostrar para os órgãos, com objetivo de controle. Então, basicamente o que te-
mos é uma estrutura da matriz do negócio. 

Se não me engano, a IBM tem uma ferramenta que faz uma lista do gráfico para 
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você editá-la. Esse exemplo de RH  também  é muito interessante. Mostra os 
aposentados que estão na ativa, o abono permanente. O Aquarius é uma pla-
taforma apaixonante, que mostra os painéis das ações finalistas do Ministério,  
que são os fundos federais. Outro exemplo muito interessante que é da Secre-
taria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi). Esses foram alguns exemplos 
de painéis que eles constroem com uma ferramenta semiautomática escolhida 
por você.  Outro exemplo é o programa Meia Hora em Casa, onde a pessoa re-
cebe atendimento em casa em vez de ser internada. A ideia da Dataprev é nos 
acompanhar nessa trajetória de construir essas ferramentas e  disponibilizar o 
máximo disso tudo.

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Simone Hauch Moreira – Dataprev: Obrigada pela 
presença, Mirian. Se alguém quiser fazer alguma 
pergunta, algum comentário, por favor, se identi-
fique antes.

Interlocutor não identificado: Nesses painéis exis-
te a possibilidade de você colocar um campo em 
que a pessoa pode escrever alguma coisa? 

Mirian Chaves: Já criamos uma ferramenta, que é um 
gestor de conteúdo. Há possibilidade de você escrever 
alguma coisa, sim. Eu até mostrei aquelas setinhas, 
os carimbos. Eles são sistemas de temporalidade. 
Então, a gente não apenas quer que a pessoa escre-
va um comentário sobre aquele gráfico. A ideia é que 
ele vire um boletim eletrônico, que possa der disponi-
bilizado para o gestor. Combinamos qual é o conjunto 
de informações que serão dadas e essas informações 
serão avaliadas por alguém. Mensalmente,  pode ser 
feita uma nova avaliação, em função do que aconte-
ceu. Isso ajuda na leitura do gráfico que está no painel, 
ajuda a alertar, por exemplo, aquele estado que está 
diminuindo o número de entrada no Bolsa Verde. É di-
fícil termos a cultura de fazer isso. Você tem que ter 
uma rede de monitoramento de acompanhamento 
não trivial que se acostume a fazer esse tipo de análise 
permanentemente.

Cirlene – Dataprev:  Em cima da pergunta da cole-

ga, ela falou de você personalizar perguntas, análi-
se. Tem como personalizar indicadores? Criar gráfi-
cos, painéis e indicadores personalizados que você 
vai definir em uma determinada situação?

Mirian Chaves – Ministério do Planejamento: Já 
temos essa intenção nessa plataforma. Ela ser ca-
paz de gerar e fazer indicadores derivados. Para 
montar o indicador a partir de um conjunto deles. 
Por exemplo, tudo relativo ao Produto Interno Bruto 
(PIB) de determinado estado, tudo que a gente quer 
saber sobre o assunto, qual a população atendida. 

Cirlene – Dataprev: Você tem um espaço para criar 
seus próprios indicadores?

Mirian Chaves – Ministério do Planejamento: Na 
verdade é uma plataforma de gestão de indicado-
res, você pode montar qualquer indicador que você 
queira. Você tem que saber fazer o metadado. Tem, 
inclusive, uma ferramenta de upload, através da 
qual  você pode colocar em uma planilha e mandar 
seus metadados. Existe o upload interno, depois da 
validação vai para população em geral. Mas, an-
tes disso, pode circular somente dentro do órgão, 
dentro de um departamento. Para você ter ideia, o 
programa Saúde da Família tem mais de 200 indi-
cadores. É claro que nomes  se repetem em outras 
circunstâncias. 



21Fórum de TIC Dataprev Soluções de painéis para gestão estratégica

Gestão de indicadores e painéis de monitoramento
Mirian Chaves

DEBATE

Márcio Sousa Paula – Dataprev: Eu gostaria de 
saber se já existe alguma iniciativa de pegar todo 
esse material que vocês têm, essa base que está 
crescendo cada vez mais e visualizar em um único 
lugar? Saber se as políticas públicas estão sendo 
atendidas e como estão sendo atendidas. 

Mirian Chaves – Ministério do Planejamento: A 
lógica do governo é a de colocar políticas públicas. 
Nós temos o Plano Plurianual (PAA) que tem seus 
indicadores. Ele visa as metas mas não constrói in-
dicadores, então, construímos essa história. Essa 
plataforma que pretendemos usar para prestar 
contas a sociedade de determinados programas, 
o Brasil sem Miséria, por exemplo, é um programa 
transversal, não é vertical. O que é vertical é o Bolsa 
Família, o Bolsa Verde, que está em um programa 
do Meio Ambiente, o Luz para Todos, que também 
é acesso a serviço e está no Ministério de Minas e 
Energia (MME). Essa visão transversal de cada um, 
quais são os objetivos, é o que temos que prestar 
contas claramente. Estamos construindo essa ár-
vore da lógica de cada um desses programas  trans-
versais para apresentar para o controle da socieda-
de, via essa ferramenta de indicador. Agora, é claro 
que temos que ter os indicadores lá dentro, ou pelo 
menos referenciado, porque esse é o esforço que 
estamos fazendo. Estamos inserindo todos os indi-
cadores do PPA e mais estes das metas que ainda 
não estão feitos, mas que serão feitos para acom-
panhar as políticas públicas. Por exemplo, políticas 
de juventude, mulheres, discriminação, negros e 
minorias. Todas essas políticas são transversais, 
até mesmo as de programas como o do Conselho 
Nacional de Cartografia (Concar).

Patrícia – Dataprev: Como é lidar com essas várias 
ferramentas e ter recursos internos com esse co-
nhecimento para lidar com elas? Outra pergunta é 
a respeito dessa integração, essa parceria que você 
fez com as universidades. Fazer essa parceria re-
quer um contrato estabelecido com elas?

Mirian Chaves – Ministério do Planejamento: 
Conseguimos fazer várias parcerias com o que 
chamamos de Termo de Centralização de Crédito. 
Só posso estabelecer com universidade federal, 

porque posso repassar recursoa a partir de termo 
de referência. Mas tem que passar pela área jurí-
dica. No final das contas, a gente consegue passar 
o dinheiro para eles. Temos um fornecedor,  gestor 
de conteúdo, e usamos a universidade como for-
ma de alavancar o processo. Primeiro, a gente usa 
ferramentas mais novas e mais baratas, porque o 
Rodrigo Assumpção, (presidente da Dataprev), diz 
que dinheiro não é o problema. Para quem está 
do outro lado é problema. Temos problemas. Não 
é fácil contratar os nossos megaprovedores Ser-
pro e Dataprev para fazer essas investigações. No 
Ministério do Planejamento temos uma preocupa-
ção imensa com isso, com a sustentabilidade da 
história. Não adianta fazer um negócio que não se 
sustente, então é feito com o Serpro. Por isso que 
coloquei as parcerias ali. No nosso caso, o provedor 
mais imediato é o Serpro, mas a Dataprev tem feito 
agora um software. Estamos fazendo um novo So-
lução Integrada de Gestão de Pessoas (Sigep), um 
sistema de pessoal, de órgãos. 

Acho muito bem vinda essa possibilidade de utili-
zação em conjunto, mas precisamos ser mais cria-
tivos. Porque desenvolver com estruturas mais pe-
sadas não é fácil. Então, usamos essa prerrogativa 
da universidade e depois jogamos para dentro para 
que sejam absorvidas. Tudo está sendo rodado num 
ambiente que o Serpro vai ter que manter depois, 
ou a Dataprev, dependendo da parceria que a gente 
fizer. Estamos agora conversando sobre processo 
eletrônico que é mais próximo da Dataprev. A ideia 
é que todos esses ambientes sejam disponíveis 
em software público. Se a Dataprev quiser oferecer 
essa plataforma para os seus clientes pode,  não 
tem problemas. Claro que instalar, fazer toda essa 
história, manter,  não é uma coisa trivial. Então, te-
mos que fazer também a sistematização dos am-
bientes, senão não adianta. Optamos por um am-
biente que reproduza tudo em um mesmo lugar. Por 
exemplo, a gestão de conteúdo. Se não tiver uma 
ferramenta que já faça gestão de conteúdo é mui-
to complicado ficar programando todo o ambiente. 
Temos o ônus de interagir com várias ferramentas. 
Por outro lado, tem o benefício de dialogar com as 
melhores práticas do momento. O site dados.gov.
br é uma ferramenta livre. Não sabemos quem sus-
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tenta o ambiente de dados, mas colocamos no ar e 
estamos vendo quem vai gerir, se Dataprev ou Ser-
pro. Eles querem gerir o negócio, que é o Phyton. É o 
ônus que temos que pagar. Por outro lado, levamos 
três meses para desenvolver o ambiente.

Rogério – Dataprev: O desafio é enorme, chegar até 
aí não é um caminho trivial. Existem dificuldades, 
complexidades, coleta, integração, toda essa arti-
culação necessária para se chegar a um trabalho de 
altíssima qualidade como esse que está sendo fei-
to. Temos a questão da captação também. Se isso 
não tivesse sido feito, certamente não estaríamos 
nem na metade do caminho. É a hora de pavimentar 
o que está sendo feito. As estradas já foram aber-
tas, estamos pavimentando e dando sustentação. 
E com relação a isso teremos “n” alternativas, so-
luções e plataformas. Estaremos trabalhando cada 
vez mais. Precisamos sedimentar isso tudo.

Pedro Assis – Dataprev:  Fico preocupado com o 
seguinte: a confiabilidade do que você faz depende 
do dado bruto, óbvio. Extração de dado bruto não 
é para principiante. Você está transferindo algum 
tipo de know-how, algum tipo de expertise ou você 
simplesmente confia nos parceiros que estão fa-
zendo as extrações? Como que você está tratando 
esse assunto?

Mirian Chaves – Ministério do Planejamento: 
Não. Mesmo que confiasse, não adiantaria. Porque, 
quando vamos utilizar, percebemos que não é culpa 
do parceiro, não é culpa do Serpro, a culpa é de nós 
mesmos, que deixamos as bases de dados não fi-
carem tão adequadas. Elas estão ruins e não é uma 
questão propriamente de confiança. É  questão de 
como vamos utilizar os dados. Nossos dados gover-
namentais não têm a qualidade que gostaríamos. 
Aliás, essa é uma das razões pela qual nem sempre 
permitíamos que os dados fossem abertos. Temos 
que melhorar antes de abri-los. Quando falamos de 
indicador, você pode utilizá-lo no último nível. Todos 
já analisaram, já viram, já está tudo correto, então, 
você já usa um nível elevado. Estamos há três me-
ses tentando pegar direto da base de dados. Não 
é trivial. O caminho desse processo artesanal é de 
inserir regras para filtrar e fazer extração. De ago-
ra em diante, serão os dados que valerão. Todos os 
dados deveriam vir direto da base, mas não é assim. 
Estamos fazendo uma tentativa de guardar as nos-
sas inteligências, as extrações, por um determinado 
período com o Serpro. stamos tentando melhorar 
um pouco a ferramenta e o repositório de arquivo 
de dados, que guarda também os metadados das 
informções extraídas para poder construir uma in-
teligência lá em cima.
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Quero agradecer a Simone e ao Rogério pelo convite. Mostrarei um caso do 
Centro de Operações. Primeiro, farei um overview de como nasceu o Centro de 
Operações. Começamos com a criação de um Centro de Monitoramento. Depois, 
vamos mostrar como a ferramenta de informação foi utilizada e, a partir daí, co-
meçamos a caminhar para ter informações analíticas pré-aditivas para fazer uma 
gestão, uma governança de uma cidade. No dia 5 de abril de 2010, tivemos uma 
calamidade no Rio de Janeiro. O prefeito pediu para que ninguém saísse de casa. 
As escolas não abriram no dia seguinte. As agências estavam todas espalhadas. 
Ele não tinha um local nem informações para poder tomar decisões. Também 
não tinha um local para gerar informação para a população. O prefeito foi, então, 
para a antiga CET-Rio.  Mostramos que, desde 1940, existe alagamento na Praça 
da Bandeira. Em 1966 os carros ficaram ilhados, o rio transbordou e inundou a 
praça. Três rios passam pela Praça da Bandeira e entram aqui. O prefeito pediu 
que o Centro de Operações fosse construído em quatro meses. Começamos a 
construção do prédio em setembro, entregamos no prazo solicitado.

O Centro de Operações é hoje um dos cinco maiores centros de operações. Pos-
sui 75 posições, 80 telas de operação, com um conceito único no mundo. Modi-
ficamos a forma de operar uma cidade. E o mais importante, ele virou não só um 
Centro de Monitoramento, como também uma referência mundial em termos 
de monitoramento. Para quem não foi lá e não teve a oportunidade de conhecer: 
nós temos no centro todo o planejamento e controle de trânsito da cidade. Co-
meçamos, na prática, a integrar as agências. Foi uma experiência muito grande 
começar uma operação da cidade integrando as agências e quebrando paradig-
mas. Porque as agências não queriam trabalhar juntas e, nesse momento, co-
meçamos a trabalhar fisicamente e juntar informações para serem unificadas. 
Unificamos Assistência Social, Saúde, Polícia Militar, Bombeiros, Defesa Civil, 
Guarda Municipal, Transportes. Do outro lado, conseguimos junto as concessio-
nárias, como SuperVia, Metrô, o Porto Novo, a Light e a Companhia Municipal de 
Limpeza Urbana (Comlurb), juntar diversos órgãos, integrar. A partir disso, co-
meçamos a entender como funciona uma cidade. Como podemos, a partir de 
integrações, entender como chega a informação, como é o processo e como po-
demos trabalhar para ajudar essas agências a melhorar a sua eficácia. 

Vou dar alguns exemplos, tenho mais de 100 camadas de monitoramento. Uma 
camada monitora a rede da Light. Aqui, temos a visão de onde tem um problema 
de luz na cidade. Identificamos, nesse ponto, qual é a escola mais próxima. Va-
mos a base da informação da escola e buscamos qual a diretora, a sala, quantos 
alunos, qual o e-mail dela, qual o telefone. Mandamos um e-mail para diretora in-
formando que levará três horas para voltar a luz e ela toma a decisão de dispen-
sar ou não os alunos. Fazemos isso com posto de saúde e com sinal de trânsito. 
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Quando o sinal de trânsito está apagado, enviamos um agente imediatamente 
para o local. A partir de um problema de uma concessionária ou de uma falha 
de um sistema de serviço público, conseguimos ajustar e melhorar a integração 
com outros órgãos. Outro exemplo é juntar as escolas com os transformado-
res que estão sem luz nesse momento. Nesse ponto onde tem uma escola que 
está sem luz (aqui, ao lado, eu faço um cruzamento de informação de onde tem 
transformador na cidade) inicio um cruzamento de informação geoespacial. Por 
outro lado, começo a criar as tarefas de um problema que está acontecendo aqui. 
Já comunicamos às escolas, informamos a Light que tem que atender a queda 
de um transformador e vamos criando as tarefas, enquanto os operadores vão 
trabalhando com uma ação dentro do Centro de Operações. Além disso, tenho o 
detalhamento em forma de BI informando quais são os bairros que nesse mo-
mento estão sem transformadores na cidade. Existe um operador que toma uma 
decisão com base nos dados. Começamos a fazer um trabalho de inteligência em 
cima dessa informação. 

Disso montamos e fazemos um Data Mining. Quando vejo uma região que está 
com problemas, gero esse Data Mining em cima de uma área geoespacial e, a 
partir daqui, abro todas as câmeras próximas ao local com problemas. Começo 
a trabalhar com a informação dos ativos que estão do outro lado dentro desse 
Data Mining. Tenho informações de quantas câmeras, quantas escolas, quantos 
hospitais e tudo que temos nessa área. Começamos a calcular, por rua, a quanti-
dade de pessoas que tem por metro quadrado, por meio de câmeras ou agentes. 
Temos o número da população desse local e já começamos a realizar um tra-
balho mais especializado. Também temos as obras que estão acontecendo na 
cidade, o trabalho dos caminhões de lixo e, cada vez que aproximamos o mapa, 
as camadas vão aparecendo e os objetos vão se integrando nessa área. É inte-
ressante, quando aproximamos e fazemos o data mining, conseguimos visuali-
zar o número de população de idosos, o número de acidentes e ocorrências de 
eventos por bairro na cidade do Rio de Janeiro. 

Com isso conseguimos saber quantos guardas municipais precisamos em deter-
minados locais, quais eventos estão acontecendo. Era uma informação que não 
existia antes. Incluímos na base de dados para poder fazer a gestão disso. Temos 
aqui também toda a parte de trânsito, inclusive os acidentes nesse momento 
na cidade Então, trabalhamos com ferramentas de visão para poder tomar uma 
decisão e saber onde estão acontecendo esses casos. Fazemos, ainda, o mo-
nitoramento da cidade com 600 câmeras, sendo que 400 são do estado e 100 
câmeras das concessionárias, o   metrô e a SuperVia fazendo essa integração. 
Quando o metrô para na cidade, já temos essa informação. Enviamos o pessoal 
do táxi, o pessoal de transporte de ônibus para receber, moldar o que falhou. Tra-
balhamos em cima dessas informações sempre tentando evoluir, tentando fazer 
com que isso seja uma integração. De fato, tentamos unificar a informação do 
serviço público para todos trabalharem em conjunto. Além das câmeras, temos 
toda a parte de meteorologia e começamos monitorar a cidade 24 horas por dia. 
Em parceria com a IBM, instauramos um sistema de previsão meteorológica que 
nos dá os boletins com antecedência de 48 horas. Fazemos um briefing mete-
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orológico duas vezes, informando todos os operadores para ficarem atentos. O 
importante nisso tudo é a atenção. Podemos errar, mas erramos para menos. 

Quando acontece uma situação de catástrofe, temos uma sala de crise onde 
montamos um plano de gerenciamento de crise com um sistema de telepre-
sença ligado à casa do prefeito, à Defesa Civil municipal e ao Centro de Tomada 
de Decisão. Então, você unifica as decisões apenas naquele local. Também é um 
ponto focal para divulgação de informação. Isso é importante porque se temos 
uma situação de caos na cidade, vários secretários começam a falar e você não 
consegue juntar informação para passar uma mensagem única para população. 
Conseguimos unificar as informações em um só local. Temos todos os plane-
jamentos de evento. Fizemos o Rio +20, a Jornada Mundial, os Jogos Militares, 
apoiamos o Comando Militar Leste, tivemos a visita do Obama (presidente Barak 
Obama, dos EUA). Atualmente, estamos fazendo a Jornada Mundial da Juventu-
de, a Copa das Confederações. Então, hoje temos todo um planejamento. Cada 
agência começa a programar o que vai colocar em seu planejamento. Esse aqui 
é o Engenhão, onde temos um show do Paul McCartney. A  CET-Rio diz quais vias 
permanecerão fechadas, a Guarda Municipal diz onde colocará as viaturas e os 
painéis indicativos onde as pessoas vão se informar, o responsável pelo evento 
diz onde será o parqueamento, onde vão entrar as pessoas VIPS, quais comér-
cios fecharão ou que não podem estar nos arredores. A imprensa transmite ao 
vivo do Centro de Operações. Então, as rádios Band News, Tupi, Globo, todas es-
tão transmitindo diretamente de lá. Isso é importante porque muitas das infor-
mações chegam por eles.

Às vezes, as pessoas não ligam para um serviço público, mas ligam para uma 
rádio. Então, chegamos ao Centro de Operações com essa informação. Quando 
aquela informação está no Centro de Operações,  ela não vale nada se não for 
divulgada para população, se não pudermos informar. Temos Twitter, Facebook, 
todas as redes sociais. Hoje, estamos trabalhando muito com a parte de análise 
das redes sociais, análise de palavras, do que estão falando, coisas positivas ou 
negativas.  Temos feito uma parte analítica das redes sociais para entender o 
que está se passando naquele momento, se teve o pico de alguma palavra de 
trânsito lento ou alguma coisa que possamos trabalhar. A Rádio Globo transmite 
todo dia de manhã o que acontece, sabemos qual o sentimento de melhora, por 
exemplo, da Praça da Bandeira. Se ela estiver cheia de carros e de ônibus no meio 
da água, com o planejamento de hoje fechamos a Praça da Bandeira. As  pessoas 
não passam. A água está lá, mas tomamos uma ação de fechar a Praça da Ban-
deira e, agora, estamos tentando fazer comunicação com as pessoas que estão 
dentro do ônibus e não sabem o que está acontecendo. A  pessoas está parada, 
não sabe o que está acontecendo. Estamos trabalhando com pontos de splitter 
dentro do ônibus,  colocando SMS para as pessoas próximas a esses locais. Es-
tamos fazendo um trabalho de divulgação. Aparentemente, conseguimos fechar, 
ali passam apenas carros de salvamento. Antecipamos e não temos carros an-
dando dentro da Praça da Bandeiranem ôninus boiando como antigamente. 

Esse é o histórico de três dias de todos os acidentes que aconteceram na cidade 
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do Rio de Janeiro. E vamos criando maneiras onde enguiça ônibus, onde enguiça 
carro. Porque se enguiçar um carro, você tem um tipo de um equipamento0 um 
recurso; se  enguiçar um ônibus, você tem outro tipo de equipamento. Começa-
mos a trabalhar com análise da informação para poder, por exemplo, colocar um 
carro truck para poder retirar rapidamente. Temos os desafios que são a Copa, 
a Rio 2016 e  a Jornada Mundial da Juventude. O começo do Centro de Ope-
rações foi importante, foi antecipado para que estivéssemos maduros quando 
começassem os eventos. Estamos trabalhando com pesquisa e, como viramos 
centro de referência em tecnologia, trabalhamos com parceiros na montagem 
de pesquisa de desenvolvimento dentro da cidade do Rio de Janeiro. Estamos 
montando uma sala com mesas de simulação para preparar melhor o operador 
na hora que houver um problema. O estresse dele em determinado momento 
pode prejudicar o andamento das coisas em um evento. Estamos tentando fe-
char com a Google uma pesquisa de desenvolvimento Google Glass, que só tem 
nos Estados Unidos. É um óculos que permite você ter uma visão da sua base 
de dados no meio da rua. Queremos equipar um Guarda Municipal para estar em 
todos os eventos com os óculos. Começamos a colocar Guardas Municipais com 
smartphones e, a partir de um clique, faço a interligação do rádio, do telefone e 
de todos os aparelhos, para eles se comunicarem. A partir disso, podemos ligar 
para o delegado da área, para o bombeiro, para todas as áreas de agências, que 
vão poder  fazer uma conferência via rádio. 

Antes, tínhamos problemas porque conseguíamos a informação, mas não con-
seguíamos nos comunicar. Hoje, possuímos telefones para fazer a comunicação 
entre agências e realizar um trabalho junto a Secretaria de Transporte, que é 
onde tem mais informação sobre o trânsito para colocar no iPad. A Globo fez 
uma reportagem inteira só com essas informações. Descobrimos que sexta- 
feira é o dia que cai mais moto na cidade do Rio de Janeiro. E em geral às cinco e 
meia da tarde. Por que isso? Porque o motoboy está louco para ir embora. Então, 
ele sai em disparada para começar seu fim de semana. Temos um trabalho de 
conscientização junto às empresas  para educar o motoboy, explicar, mostrar 
quantos acidentes estão acontecendo. A partir de uma informação que era só 
para gerir a operação da cidade conseguimos fazer algum planejamento de es-
tatística para melhorar a informação. Gostaria de colocar um vídeo do Centro de 
Operações que acho interessante. A ideia é mostrar o Centro de Operações. O 
interessante aqui é pa revisão, é a meteorologia que é 24 horas. Não tínhamos 
isso. Temos um meteorologista analisando o tempo para informar o clima. Des-
sa forma, podemos colocar as áreas de operação nos locais certos e atuar de 
forma rápida e eficaz. 

A Defesa Civil coloca sirenes nos locais e o radar informa que está chovendo 
naquele local. Quando a sirene toca todas as pessoas já sabem para onde vão, 
já estão sinalizadas, já que é feita uma simulação. Cada um ganha uma cami-
sa mostrando sua participação, para onde eles vão. São cadastrados, recebem 
mensagens SMS onde os agentes informam onde vai chover e já deslocarem as 
pessoas para outro local. A imprensa faz a comunicação e passa para as rádios. 
É a  parte de gestão de crise. Convido a todos que vão ao Rio para conhecer isso.
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Márcio – Dataprev:  Estou positivamente impres-
sionado com o que vi e queria fazer uma pergun-
ta no seguinte sentido: no início, eu achava que o 
Centro de Operações era um Centro de Controle e 
Monitoramento. Mas,  pelo que ouvi, não é só isso, 
vocês tomam decisões muito importantes ainda 
mais quando existem casos de calamidade, algum 
tipo de emergência em que seja necessária a mo-
bilização de um grande número de pessoas. Só que 
eu vejo que vocês têm integração, por exemplo, 
com Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Imagino 
que, ao tomarem decisões executivas, exista algum 
conflito com as decisões dessas entidades que es-
tão atuando junto com vocês. Existe um plano de 
trabalho integrado onde, dependendo do nível de 
decisão, fique no nível deles? Em que tipo de deci-
são vocês atuam?

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Na 
verdade, o Centro de Operações não trabalha com 
operação. Quem trabalha com operação é a área de 
operação. Fornecemos apenas o apoio e fazemos 
a coordenação de uma operação onde todos estão 
envolvidos. Exemplo, quando eu preciso de alguém 
vou na Light e falo: o poste caiu. Já vou lá como co-
ordenador e solicito a operação dele. Se demorar 
mais de 15 minutos, cobro o serviço novamente. Se 
o operador não responder, ligo para o diretor dele e 
falo: é uma calamidade. E assim o Centro de Ope-
rações começou a ganhar respeito. Começamos a 
criar processos. Em chuva e alagamento, não entro 
no processo de operação deles. Até porque eu não 
conseguiria, cada um tem seus processos, cada um 
tem a sua vida. O gerente daquela área será avisa-
do. Ele sabe que estamos monitorando. Temos, por 
exemplo, motos que vão até o local para dizer que 
realmente aquilo que o gerente falou está sendo re-
alizado. Existe todo um trabalho de coordenação e 
de operação até para integrar todas essas agências. 
Uma vez, eu estava indo para casa e o ônibus bateu 
em um poste que caiu e derrubou a linha da OI e 
a linha da Light. Teve feridos. Liguei para o Centro 
de Operações e falei: “Tem que chamar o pessoal de 
transporte porque é preciso tirar o ônibus da rua e o 
poste. A  Light tem que ir lá porque tem que desligar 

o disjuntor, desligar o transformador. Tem feridos”.  
A RioLuz foi colocar o poste de novo. Eu não precisei 
ligar para cada agência. Liguei para um local e todos 
estavam lá. Isso é uma coisa que vai integrando a 
logística e a operação de uma cidade. 

Interlocutor não Identificado: Vocês contam com 
o apoio da sociedade para poder passar essas in-
formações? Porque elas não são necessariamente 
precisas, existem focos que vocês não conseguem 
capturar e passar a informação. Vocês usam sen-
sores também para poder detectar alguma coisa? 
Um carro enguiçado, por exemplo? Como é que vo-
cês detectam que todos os carros estão em uma 
determinada região?

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Po-
deria receber essa informação, temos as câmeras,  
temos os agentes de trânsito que são mais de 4 
mil espalhados, temos os guardas municipais que 
informam, temos as rádios que são rápidas. A rádio 
recebe uma informação de algum acidente quase 
que de imediato. Monitoramos todo o Twitter e Fa-
cebook. Em outros casos, temos pluviômetros que 
geram informação dos rios sobre o nível de aten-
ção. Temos a guarda municipal munida de smar-
tphone filmando alguma cena. Temos informações 
que chegam sempre rápido. O que temos há 2 anos 
é a informação imediata com todos esses órgãos 
nos informando. 

Interlocutor não Identificado: Estão colocando os 
dados que estão disponíveis como dados abertos? 
Essa é uma pergunta. A outra questão é a história 
de utilização da informação das centrais telefôni-
cas. Ano passado, justo no furacão, eu estava em 
Nova Iorque com um celular do Brasil. Ele possui 
um sistema de alerta para celulares independen-
tes, não estava cadastrado. Imaginei que há a in-
formação de quantas pessoas estão se deslocan-
do, a movimentação das pessoas, pois atualmente 
todos possuem celulares. Poderíamos contar o 
número de pessoas em cada região. Como se ad-
ministra essa questão das concessões que são as 
informações das concessionárias e a história da 
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sustentabilidade? Onde estão os dados? Existe um 
provedor no Brasil? Está na Nuvem? Os softwares, 
o quanto são preservados?

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: As 
informações estão nas bases das secretarias e das 
concessionárias. A ideia inicial era operar a cidade 
e, assim, precisávamos de uma informação. Não de 
uma informação histórica, mas de uma informa-
ção de momento para poder operar a cidade. Aos 
poucos, fomos entendendo que poderia ser histó-
rico e começamos a planejar. A secretaria é quem 
atualiza e faz os cadastros desses inventários. Não 
tenho base de informação dentro do Centro de Ope-
rações, mas no Empresa Municipal de Informática 
da Cidade do Rio de Janeiro (IplanRio). Todas essas 
informações buscam e fazem web service. Trago 
para uma base, trabalho analiticamente ou traba-
lho operacionalmente. Quanto às pessoas, temos 
algumas da prefeitura que desenvolveram esse tra-
balho. Alguns softwares são de parceiros. As câma-
ras são de empresas privadas, mas tudo isso é um 
legado da Prefeitura, tudo isso é administrado pela 
Prefeitura. Os dados abertos fazem parte de uma 
ideia que temos: montar quiosques em shoppings 
para as pessoas conhecerem os eventos. Estamos 
montando toda a parte de trânsito, onde está en-
garrafado, onde não está. Primeiro, precisamos ter 
a informação para podermos operar a cidade. Pen-
samos em como juntar isso e continuar com a ope-
ração da cidade funcionando de modo eficaz. Agora, 
precisamos pensar quais são as informações que 
seriam relevantes para população. 

Atualmente, utilizamos o Twitter como a ferramen-
ta que mais faz interação com a população. Esta-
mos começando a pensar em colocar esses mapas 
em quiosques dentro de shoppings. Uma coisa que 
é importante nesse negócio do SMS de Nova Ior-
que: quando iniciamos, há dois anos, começamos a 
pensar nisso por área. As operadoras que precisam 
trabalhar junto conosco porque isso é uma trian-
gulação. Não podemos privilegiar uma, temos que 
trabalhar com todas. Entramos em uma dificuldade 
burocrática das próprias telecomunicações, mas é 
um trabalho que estamos começando a desenvol-
ver. É fundamental termos essas áreas criadas de 

Data Mining, pois poderíamos começar a mandar 
mensagem para aquelas pessoas. Começamos a 
trabalhar em cima do Twitter, nessa parte da opera-
ção de SMS, porque tem quem paga a ligação para 
receber essa mensagem. No começo, pensamos 
em paga, a Prefeitura e o prefeito.

Interlocutor não Identificado: Não é a dissemina-
ção das informações, mas colocar o dado bruto em 
formato aberto de maneira que outros possam fa-
zer aplicativos.

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Não 
pode. Esses dados são de cada secretaria. Na ver-
dade, é da Prefeitura como um todo e é do cidadão. 
Temos trabalhado muito para abrir esses dados para 
quem faz a operação. O exército hoje tem esses da-
dos, a Polícia Militar tem esses dados. Todos s ór-
gãos que precisam desses dados para eventos utili-
zam essas camadas para poder utilizar esse recurso.

Temos o 746, que é o atendimento ao cidadão. 
Separamos o que é atendimento ao cidadão e o 
que é o Centro de Operações. Se começarmos a 
atender o cidadão, dependeremos das agências. A 
avaliação do cidadão ficará ruim para o Centro de 
Operações. O  746 trabalha de forma independen-
te do Centro de Operações. 

Interlocutor não Identificado: Em relação à história 
da institucionalidade, existe o conjunto de marcos 
regulatórios ou  alguma coisa que possa garantir a 
sustentação institucional do Centro?

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Te-
nho 32 anos de Prefeitura e já vivenciei muita coi-
sa começando, acabando, a entrada de outro Pre-
feito e a destruição. O mais importante de tudo é 
a imprensa estar dentro. Ninguém solicita a saída 
da imprensa. Portanto, por bem ou por mal, de-
vem informar e fazer críticas a nós. Institucional-
mente, acredito que seja importante como uma 
politica pública. Não sabemos exatamente como 
é a cabeça de executivos, mas acredito que a im-
prensa é um grande fator. 

Interlocutor não Identificado:  Dependendo das 
pessoas que estão em determinados cargos, de-
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vem ser feitas análises. O o que não é permitido? 
Esse aspecto de garantia, essas regras, decre-
tos, normas? Leis até municipais também são 
importantes.

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: 
Quando o prefeito inaugurou o Centro de Operações  
criou um decreto dizendo que o chefe executivo ele 
mesmo. Isso é uma coisa que dá autoridade para o 
Centro de Operações. Tentamos usar os dados de 
cada agência, de cada secretaria, sem trazer para 
cá exatamente porque já são consolidados em suas 
bases e, para mexermos, basta o dia operacional e a 
entrada de dados. Nada impede que seja para ges-
tão, para governança de qualquer secretário. Qual-
quer secretário pode pegar os eventos e juntar com 
saúde. Isso é um trabalho que a IplanRio, como ins-
tituição de tecnologia de bases de conhecimento, 
pode juntar e fazer com que chegue à mão dos go-
vernantes, dos secretários e de quem faz a gestão. 

Interlocutor não Identificado: Só por curiosidade, 
não conseguimos ver 60 câmeras ao mesmo tem-
po. O norte-americanoo usa o Chamaleon. Eles têm 
programas específicos para a análise de imagem. 
Gostaria de saber qual estão utilizando.

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Es-
tamos tentando por licitação. Já estamos a um ano 
e meio para fazer uma licitação para contratar um 
vídeoanalítico. Não é só fazer um vídeoanalítico. 
Estamos juntando toda aquela base do Maplink e a 
base vermelha. Então, quando entra um engarra-
famento ou alguma coisa vermelha, já abro as três 
câmeras próximas àquele engarrafamento. Já esta-
mos fazendo. 

Interlocutor não Identificado: Citei esse, porque 
existe um famoso golpista brasileiro que foi pego no 
exterior no meio do jogo de futebol pelo Chamaleon. 

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: 
Temos um scrip para as 360 câmeras, de ponto a 
ponto. O trabalho é bem complicado. Estamos ten-
tando fazer. Quando começa a chover, já sei onde 
existe uma câmera próxima de todos os pluviôme-
tros. As câmeras abrem no telão e fazem um web-

service e, a cada tela inteligente, jogamos o vídeo 
dentro do telão. Aparece o local que está chovendo 
através do pluviômetro. 

Rigana – Dataprev: Foi mencionado que os dados 
são da secretaria. E os dados do Twitter e das redes 
sociais são de qual secretaria?

Alexandre Cardeman – Centro de Operações:Temos 
os nossos dados enviados para a população por 
meio de uma assessoria de comunicação, que infor-
ma as pessoas da rede social e do Twitter. Por exem-
plo, capto do  GPS em cima de determinada área. 
Quando estamos com o Twitter, deixamos ligado o 
seu GPS. Seu Twitter está sendo referenciado. 

Interlocutor não Identificado: Só mostrando um 
incidente de chuva: tivemos esses dias mortes em 
Petrópolis. O que foi feito para diminuir esse índice 
de mortes? Quais foram as ações?

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Pe-
trópolis é do Estado, trabalhamos dentro do Mu-
nicípio. Ontem, quando começou a chover fui para 
a Defesa Civil do Estado, até para entender como 
é que funciona a operação. Sou de tecnologia, mas 
quero entender em que a tecnologia pode ajudar 
em um caso desses. A Defesa Civil do Estado foi 
para lá. Várias pessoas que estavam em siatuação 
vulnerável tinham recebido cartas para sair do lo-
cal. Não saíram porque não queriam sair. Isso é um 
trabalho que não é só do Município do Rio, é do Go-
verno Federal, que já vem atuando nos desastres. É 
um trabalho social porque as pessoas muitas vezes 
moram do lado do rio e não querem sair. Temos que 
construir casas. As casas ainda não tinham ficado 
prontas, faltava dinheiro e verba federal. Portanto, 
não é só uma questão da chuva e da operação. Há 
3 anos morreram mais de 1000 pessoas, até o mo-
mento temos 13 pessoas que morreram, sendo 2 
da Defesa Civil que estavam dentro do local e foram 
soterradas. Áreas que poderiam ter caído dessa vez 
não caíram, algumas outras caíram. Todo mundo 
tem responsabilidade. O cidadão tem responsabi-
lidade, o serviço público tem responsabilidade e a 
própria sociedade também tem responsabilidade.
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Interlocutor não Identificado: Em relação à ques-
tão do convênio, da concessão de telefonia, para o 
recebimento da informação no celular. Fico pensan-
do...Por exemplo, moro em Botafogo. Quero saber 
se na hora que eu sair da empresa o trânsito estará 
engarrafado ou se tem alguma coisa acontecendo. 
Isso poderia tornar a vida do cidadão muito mais 
simples, evitando, por exemplo, algo relacionado 
à catástrofe. Não sei se pensam em disponibilizar 
esse tipo de informação, a partir de algum cadastro, 
para que possa se fazer alguma coisa semelhante 
a receber informação do saldo bancário no celular.

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Não. 
Pensamos nisso todos os dias, temos dois anos e 
estamos construindo a informação. Fizemos es-
sas integrações e, agora, a nossa ideia é começar a 
comunicar a população. Temos um portal que cria-
mos há seis  meses através do qual podemos ver a 
câmera, ter a informação de trânsito. Estamos fe-
chando um acordo com a Maplink para jogar essas 
camadas de dentro da integração e poder começar 
a divulgar para a população. E isso está dentro da 
nossa meta até a Copa das Confederações, que é 
em julho. Teremos formas de informar para o cida-
dão. Há alguns desafios para conseguirmos.

Interlocutor não Identificado: Acredito que algumas 
pessoas não se importariam em pagar para ter esse 
serviço. Portanto, é uma oportunidade de negócio.

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: É. 
Com certeza. Na verdade temos conversado com a 
Oi e com algumas operadoras para fazer essa infor-
mação. Não contratamos de uma hora para outra, 
tem que fazer licitação, vai para o edital. Não é tão 
fácil quanto parece.

Interlocutor não Identificado: As cidades vivem 
com problemas de tráfego. Sabemos o quanto é 
complexo integrar os vários agentes responsáveis 
por isso. Imagino o esforço. O INSS já bateu à nossa 
porta várias vezes, mas temos barreiras de tarifas, 
uma política que não é convergente para avançar-
mos nesse processo. 

Alexandre Cardeman – Centro de Operações: Ten-
tamos fazer uma rádio só de trânsito com a Sul 
América, já que isso existe em São Paulo. Só que a 
rádio já patrocina a Paradiso, por isso já tem uma 
programação. Corremos atrás, mas às vezes não é 
tão simples. Precisamos de um patrocinador para 
fazer essa rádio de trânsito.

Márcio: Estamos falando de comunicações e exis-
tem concessões. Concessões são regras que o ecria 
e temos agências para isso. É uma questão de con-
versa com alguns atores que estão trabalhando 
dentro desse cenário.

Interlocutor não Identificado: É bem complexo. Fa-
zer a gestão no Governo é uma questão bem com-
plexa. Não é uma coisa trivial. Devemos parabenizar 
essa iniciativa porque sabemos o quanto é difícil 
chegar ao ponto que estamos chegando. É visível 
para quem vive nas cidades, já sente esse resulta-
do.  Estamos fortemente atrás disso já há algum 
tempo e certamente vamos conseguir. Poderia ser 
realmente bem mais fácil.  Quero aproveitar e agra-
decer a oportunidade de conhecer esse trabalho. O 
que podemos fazer para trazer um pouquinho disso 
para a realidade que vivemos no dia a dia com o pró-
prio INSS. O tempo todo visualizei a adequação de 
determinadas coisas que são fantásticas para nós. 
Quero aproveitar e agradecer mais uma vez à Mi-
riam e aos parceiros que aqui estiveram mais cedo. 
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Meu nome é Cléo Santos, trabalho na Diretoria de Atendimento do INSS. Nossa 
apresentação será na Sala de Monitoramento: o sistema integrado de gestão. 
Faremos um breve histórico sobre a Diretoria de Atendimento, sobre o que é o 
monitoramento para nós, o que ele representa. A apresentação propriamente 
dita do nosso painel fica por conta do Robson Nemeth, que é o coordenador res-
ponsável por essa ferramenta. A Diretoria de Atendimento foi criada no final de 
2005 com o propósito de focar na melhoria da qualidade do nosso atendimento 
ao cidadão e do trabalho dos nossos servidores de agência, pois, a partir do mo-
mento em que melhoramos a condição de trabalho dos nossos servidores, isso 
se reflete no atendimento dado ao cliente. A Diretoria de Atendimento e Rendi-
mento tem um pouco de Logística, um pouco da Diretoria de Benefícios; um pou-
co de cada uma, pois, para melhorar a qualidade de atendimento, precisamos de 
pessoas treinadas, sistemas e equipamentos. Tínhamos alguns sistemas com 
informações gerenciais. O Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA) foi 
quem implementou o atendimento programado, que é o sistema de agenda-
mento eletrônico. Surgiu a necessidade de colocarmos isso tudo em um único 
lugar, daí a consolidação da Sala de Monitoramento, composta de seis painéis.  
Temos o Painel do Atendimento propriamente dito, que traz informações do SGA 
e faz também o monitoramento do circuito de redes. 

Fazemos o monitoramento do Plano de Expansão das Agências da Previdência 
Social (PEX)). Hoje, temos 1.700 agências, 520 dentro do programa PEX para ser 
implantado até 2015. Até lá, serão mais de 1.800 agências monitoradas. O painel 
do PEX que faz esse monitoramento é o PEX Circuito Atendimento. Fazemos esse 
acompanhamento e, para quem não conhece um pouquinho do INSS, faremos 
uma breve contextualização da sua parte estrutural. Temos a direção central com 
cinco superintendências regionais, seis gerências-executivas e, hoje, acredito te-
mos 20 agências. Acompanhamos todas essas agências. Fica distribuído em cada 
gerência com um número de agências para fazer o acompanhamento. 

Robson Nemeth:

Sou Coordenador de Suporte da Rede e falarei da Sala de Monitoramento. Apro-
veitando a contextualização importantíssima mencionada pela Cléo Santoes, 
referente a parte histórica, é legal fazer o link com a evolução tecnológica da 
Previdência Social e colocar a Dataprev em conjunto com essa evolução. A Pre-
vidência cresceu muito, não só devido à evolução tecnológica, mas também aoo 
investimento pesado em tecnologia e em pessoal. Tiveram alterações de legis-
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lação que também foram importantes para que conseguíssemos evoluir a tec-
nologia. Uma coisa está atrelada a outra e, de repente, queremos evoluir mais 
ainda na tecnologia, mas a lei fica amarrando para outro lado. O pessoal está 
trabalhando descontente e, de repente, tem alguma situação com os mesmos 
que não estão capacitados. Se não houver investimento, essas pessoas não 
conseguem evoluir. A Previdência Social fez um investimento pesado em tec-
nologia nos últimos anos, em pessoal, em legislação. Então, toda essa contex-
tualização é fruto desse investimento. Há dez anos, existiam filas intermináveis 
na Previdência em que contávamos as pessoas por poste. Hoje,  a quantidade 
de pessoas diminui? Não, a quantidade de trabalhadores diminuiu? Não. O que 
mudou então para a Previdência?

Por que quando chegamos a uma agência bonitinha (algumas agências do PEX 
parecem até uma loja de shopping) não vemos ninguém na fila? Porque realmente 
não tem mais fila, o agendamento eletrônico, uma tecnologia importantíssima 
para a primeira evolução foi introduzido em 2006. Isso foi uma das principais evo-
luções naquele período. E  o que ela trouxe? Trouxe o agendamento para que as 
pessoas garantissem o direito de requerer o benefício no momento da solicita-
ção. Com a mudança da legislação, surgiu esse amparo para que a pessoa ligasse 
para o 135. Foram criadas também as centrais para auxiliar todos esses serviços. 
Elas registram hoje em torno de 6 milhões de atendimento por mês. As nossas 
centrais recebem ligações, esclarecem as dúvidas, dão informações e agendam 
atendimento. Atualmente, o agendamento é realizado também pela internet. A 
pessoa fica aguardando o atendimento já com data e horário agendado. Está res-
guardado o direto dela. Se for concedido o benefício, em dois meses ela receberá 
todo esse retroativo reajustado, isso em um caso hipotético. Antes, ao entrarem 
na agência, as pessoas recebiam uma senha e o servidor gritava o número. Era a 
organização que tínhamos naquele momento. E a tecnologia veio para nos ajudar. 

Tínhamos, nesse período, a tecnologia tokmatic (aquela cuja senha aparece no 
painel eletrônico). Clicamos no botãzinho do guichê chamamos a senha. Contra-
tamos essa tecnologia e posteriormente, em 2005, o INSS desenvolveu um Sis-
tema de Gerenciamento e Atendimento que organizava essa entrada. Era possí-
vel conhecer o meu público. Como? Cada senha era inerente a um serviço. Tinha 
uma pessoa que distribuía a senha e sabíamos qual era o serviço que teria que 
atender.  A partir disso, foi implementado o agendamento eletrônico. Em 2008, 
surgiu uma dúvida muito forte no sentido de sabermos quais agências funciona-
vam na Previdência naquele momento. Surgiu então a necessidade de montar-
mos um sistema para centralizar essas informações. Na época, esse sistema foi 
chamado de Sala Controle, hoje chamada de Sala de Monitoramento. A Sala Con-
trole trazia as informações das agências que funcionavam e que não funcionavam 
em determinado momento. As informações que temos, de forma geral e, depois, 
específica, são do atendimento realizado e das pessoas que estão aguardando o 
atendimento, agendado ou não agendado. Chamamos de demanda espontânea 
o atendimento de  pessoas que aparecem nas agências sem um prévio agenda-
mento. Temos os agendamentos no Brasil inteiro e podemos aprofundar esses 
dados, verificando por região. 
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Conseguimos verificar como está o atendimento nas unidades, em tempo real. O 
termo tempo real é bastante complexo. Existem várias teses em relação a isso. 
Para algumas pessoas, dependendo da situação, um minuto não é mais tempo 
real, um segundo não é mais tempo real. Cada caso é um caso. O nosso tempo 
real é de 15 minutos. A cada 15 minutos vou de unidade a unidade da Previdência 
Social verificar como está o atendimento. Coloco as informações no painel cen-
tral, um painel único, para obtermos   essas informações. Estou relatando primei-
ro da ABA atendimento. Irei passar pelas outras ABAS. Com isso, podemos ter 
uma ideia da evolução tecnológica  proposta e que temos  mantido desde então. 
O importante é que, através das informações de registro, possamos ter uma ati-
tude rápida, já que tenho 986 senhas aguardando há mais de duas horas. Parece 
bastante? Parece, mas, em termos percentuais, já foram distribuídas mais de 
162 mil senhas e, portanto,  não tenho 1% de todo o público aguardando mais 
de 2 horas. Não digo que isso seja satisfatório para a Previdência. Mas só con-
seguimos trabalhar e tratar essa questão porque recebemos as informações de 
forma destacada. 

Podemos aprofundar e verificar quais regiões possuem aqueles níveis de aten-
dimento  dentro da Previdência Social. Temos direção central, superintendência, 
gerência executiva, as agências, nossas unidades de atendimento. Destacamos a 
Superintendência da Região Sudeste, em São Paulo. Como está a situação em São 
Paulo? Temos a demanda espontânea: 35 é perícia médica, 21 total e 57 pessoas 
ques estão aguardando mais de 2 horas. Por isso, deve ser realizado um trabalho 
específico em São Paulo. Dessa forma, conseguimos verificar algumas situações 
peculiares, como, por exemplo, algumas  que não conseguimos tratar, mas que 
estão sendo trabalhadas por meio do sistema. Existem prefeituras no interiorque 
cedem um ônibus ou uma viatura para levar uma grande quantidade de pessoas 
para as agências. Trabalhamos com o agendamento eletrônico no decorrer do dia, 
de acordo com o número de servidores. Não tenho como colocar 100 servidores 
para atender somente uma hora. Essa, não seria a solução. Como, então, vai fun-
cionar isso? A prefeitura leva as pessoas, agenda todos para o decorrer do dia e 
leva todos de uma vez de manhã. O problema é que leva todo mundo e só tem 
dois ônibus, um faz a viagem no período da manhã e outro,  à tarde. É uma situa-
ção que temos trabalhado e que tem nos preocupado, mas é algo que acontece e 
que temos que analisar na direção central. 

Temos uma Sala de Monitoramento e uma sala com vários colaboradores que 
pode ser visitada. Os colaboradores verificam quais são as unidades que tem 
maior incidência desse tipo de monitoramento e acompanha o por que das coisas 
estarem ocorrendo assim. Isso motiva outras ações.  Vamos mostrar um caso de 
perícia médica que é muito interessante. Nosso sistema de atendimento de ge-
renciamento mostra quantas pessoas estão aguardando cada serviço e o horário 
de chegada na Agência da Previdência Social São Paulo Vital Brasil. No momento, 
estou dentro do servidor na unidade de atendimento daquela agência verificando 
como está a perícia médica. Tem a chegada 11h49 que ainda não foi atendida. 
Posso telefonar para a agência e perguntar ao gerente da unidade se o médico 
não foi.  O que aconteceu? Esse atendimento será realizado? Sabemos qual mé-
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dico está atrasado para o atendimento em qualquer lugar do país. Na sala de mo-
nitoramento, umas das premissas é a transparência. Todos os servidores do INSS,  
do Ministério e  da Dataprev podem acessar a Sala de Monitoramento e todos 
terão essa informação. Podem verificar como está a situação em cada agência do 
Brasil e saber se o médico X ou Y não conseguiu atender no tempo certo. 

Essa informação fica visível a todos. O próprio médico irá se justificar, dirá o mo-
tivo de estar atrasado e, da próxima vez, não se atrasará novamente. Nosso pró-
prio presidente ligou para o médico e conversou com ele, para saber o que estava 
acontecendo. Era  uma situação que estava ocorrendo com bastante frequência. 
Temos essa informação diária rápida e conseguimos verificar isso historicamente. 
É possível mapear de maneira exata como está o nosso atendimento em todas 
as unidades da Previdência Social. É um trabalho que vem sendo construído des-
de 2008. Estamos monitorando 1.383 unidades. As outras estão sendo inaugu-
radas. Dessas, quantas estão ativas? 1.243 e 11 inativas. É possível saber que 
115 não estão funcionando por conta do feriado, 8 estão inacessíveis e 6 com o 
circuito interrompido. Circuito interrompido é uma das nossas preocupações. Ve-
rificamos que seis unidades nossas estão sem circuito. Já entramos em contato 
muitas vezes com a Dataprev. Ela nos dá suporte para verificarmos com a ope-
radora e agilizar toda essa situação. Não estamos conseguindo acessar tantas 
agências. Onde está acontecendo o atendimento? Vamos supor, três unidades 
sem atendimento. E o que será feito nesse momento? Acionamos todas as uni-
dades da região. Verificamos como está o atendimento, se é possível transferir 
para as outras unidades e se podemos reagendar. Verificamos também a quan-
tidade de equipamento que existe na unidade e se conseguimos reservar esse 
equipamento para que, caso ocorra uma reforma geral, possamos também ceder 
esses equipamentos em tempo rápido. 

Podem ocorrer situações complicdas, o Rio de Janeiro pode ajudar a evitar. Gosta-
ríamos que os outros estados mais próximos também pudessem ter esses avisos 
para que possamos evitar algumas situações. Acontecendo essas situações, o 
que podemos fazer? Temos a obrigação de fazer com que o atendimento retorne 
o mais rápido possível, que os computadores voltem funcionar, as agências mais 
próximas atendam e absorvam o atendimento, ao mesmo tempo que entramos 
em contato com o segurado por meio do cadastro forte. O que chamamos de 
cadastro forte? Estamos melhorando muito o nosso cadastro, mas lá estão as 
informações, o mais  próximo do real possível, das  informações das pessoas, 
como telefone, endereço, e-mail. Entramos em contato com elas no ato do agen-
damento. A pessoa confirma alguns dados, inclusive, se agendou no mês passado 
para esse mês. Posso informá-la que ocorreu um incidente e seu agendamento 
será reagendado ou transferido para outra agência. Pode ser para outra agência? 
Ela poderá dizer não, caso tenha dificuldade de locomoção. Pode ser no mês que 
vem nessa mesma agência? Pode. Algumas situações como, por exemplo, uma 
perícia médica, pode ser feita na residência da pessoa. É o que chamamos de pe-
rícia domiciliar, dependendo da dificuldade de locomoção do segurado. Com rela-
ção ao atendimento, temos também alguns indicadores voltados para essa área, 
mas a Previdência não se limitou somente a lançar indicadores de atendimento. 
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A Previdência quer saber dos benefícios. Precisamos saber como está o tempo 
de concessão de um benefício. Estamos com cinco indicadores principais e quais 
são eles? Presente na Admissão (PNA). Nesse caso, estamos com uma marca de 
20 dias do tempo da ligação até o dia do atendimento. A média Brasil é 20 dias, 
seja através do telefone ou internet. A média para o agendamento é de 20 dias. 
Sempre observamos cada caso separadamente, pois, às vezes, na data da soli-
citação a pessoa não tinha direito ao benefício. Isso será analisado no dia. E aqui 
estão as metas: até 20 dias está verde, de 21 a 30 dias está amarelo e acima de 
30 dias está vermelho. 

O principal é o Tempo Médio de Concessão (TMC). É o tempo da solciitação, desde 
a  entrada até a concessão do benefício. Normalmente, a entrada é a solicitação. 
Nesse formato, contabilizo 34 dias como sendo o tempo médio de concessão de 
benefício. Então, em média, demoro 1 mês para conceder um benefício. A agência 
que não consegue atingir a meta do Imageda, que se refere ao servidor,   terá seu 
salário reduzido. Existem as épocas de medições e todos têm como objetivo atin-
gir aquela meta. Não é só a agência que tem que correr atrás da meta, a gerência-
-executiva tem que dar suporte para que a meta seja atingida. Na Previdência, 
poderá ocorrer uma situação de calamidade ou uma situação crítica que precise 
mobilizar o atendimento em determinada região da melhor forma e o mais rápido 
possível. Caso contrário,  ficará no vermelho e, estando no vermelho, todos têm 
prejuízo salarial, agência, gerência-executiva, superintendência e assim por dian-
te até chegar à direção. Existe uma mobilização também utilizando esse indicador 
para que a coisa aconteça. Existem alguns tempos, tempo médio de atendimento 
e tempo médio de perícia médica, isto é, o tempo que passo consignado na minha 
frente no guichê. A perícia médica precisa ter um tempo mínimo para que ela seja 
feita com qualidade. E isso é um entendimento da Previdência Social, então, tem 
que ficar um tempinho fazendo a perícia médica para que possa reconhecer ou 
não o direito, para que possa fazer uma boa avaliação. 

A análise desse tempo médio no Brasil nos preocupa. Um exemplo: vamos supor 
que tenho processos acima de 45 dias, de 75 dias. Quantos acima de 45 dias? 
Quantas ouvidorias? Quantas reclamações temos? A unidade consegue consul-
tar? Quantos processos temos? Quais são os processos que temos? Essa fer-
ramenta fornece ao gestor a relação dos processos que devem ser trabalhados 
para reduzir os indicadores. Todos eles deverão ser trabalhados, mas o indicador 
exigirá que a pessoa trabalhe com foco. O cidadão não ficará esperando um ano 
para se aposentar, porque causará um impacto muito maior. Não queremos que 
isso aconteça. Temos que ter conformidade, padrão no atendimento. Os números 
são para trazer metas, são indicadores levantados dentro daqueles conceitos de 
administração e gestão. Alguém gostaria de perguntar sobre  um município? Pode 
falar um município aqui no Brasil, qualquer município. Andradina, São Paulo. Como 
está o atendimento em Andradina? Andradina não está com nenhuma senha aci-
ma de duas horas aguardando atendimento nesse  momento. O atendimento, a 
princípio, está bom. Podemos observar 118 senhas distribuídas. É uma agência 
provavelmente pequena. pelo que conseguimos verificar. Em relação ao atendi-
mento, a perícia médica está sendo efetuada com qualidade. Andradina está com 
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bons números. 21 de TMC, o Tempo Médio de Atendimento (TMA) também está 
bem no MGDAR, todo mundo com salário bom para todos ficarem felizes. 

Conseguimos verificar como está a situação naquela unidade e, o que é melhor, 
conseguimos oferecer o suporte que eventualmente precise, não apenas verificar 
se está indo mal. Vamos ver como está o agendamento eletrônico em Andradina. 
Tenho os nossos serviços detalhados, auxílio reclusão, avaliação social, recurso, 
revisão, salário maternidade. Vamos verificar como estão as datas dos agenda-
mentos de cada serviço. Observo que um serviço específico está com uma data 
de agendamento distante, então, é questão de gestão? Não. Vamos identificar 
capacitação, porque, de repente, é falha apenas desse serviço específico. Vamos 
fazer acerto de vínculos, remunerações. Tenho um servidor na agência que sabe 
fazer acertos de dados cadastrais, acerto de vínculos, remunerações, outros não 
sabem, é problema de capacitação. Vamos mandar uma equipe para capacitar o 
pessoal porque o problema é capacitação, conseguimos destacar um problema de 
uma agência. É muito mais rápido de resolver o problema. Em relação à agência, 
casos de perícia médica. Normalmente, não se realizou ainda. Existem ausências, 
pendências cadastrais e agendamentos para cada perito. Existem dois peritos. 
Cada um tem 15 perícias agendadas. Temos, em média, de 30 a 40 peritos. Temos 
agências com muito peritos. Fui gerente em Osasco, tínhamos 18 peritos. 

 A perícia acontece diariamente, são realizadas muitas perícias. Como posso saber 
sobre o agendamento da perícia médica? Em Osasco, verifico a tendência cadas-
tral de cada segurado que passa na perícia. O que isso significa? O que isso traz 
para uma agência da Previdência? Posso tratar e trabalhar os dados antes das 
pessoas virem para o exame pericial, verifico as tendências de vínculos e remu-
nerações. Se for uma empresa, o que aconteceu com ela? Observo que existem 
dois vínculos, vínculos concomitantes, mas é a mesma empresa. Tem um erro no 
cadastro que posso corrigir,  informo isso ao servidor e o problema do segurado 
é corrigido antes mesmo dele aparecer. Quando o segurado vem a uma agência, 
vai direto à perícia, e nem sabe que bateu aquele ajuste, não sabe que passou por 
aquela correção. O segurado não precisa trazer a documentação. Existem alguns 
casos que vamos precisar da documentação, porque foram feitos alguns ajustes 
na legislação que devemos considerar. Não é apenas entrar no banco de dados e 
buscar informação. Temos que montar a rotina para cada tipo de extração de da-
dos. Em alguns casos, a Dataprev está dando um excelente suporte, fornecendo 
para nós o web service. Comunicamos com o web service e o mesmo responde 
para nós e retorna o dado que precisamos. 

Em alguns casos isso não ocorre. Temos que ir ao banco de dados a cada 15 mi-
nutos fazer a extração que precisamos, respeitando a segurança da informação, 
sempre conversando com a Dataprev, fazendo as liberações normalmente por al-
gumas seguranças necessárias. Em outros casos, temos que mudar rotinas para 
fazer a extração da informação e gerar em CSV um arquivo para que ele extraia o 
que preciso e, depois disso, alimentamos o banco de dados. Basicamente, o que 
faço em diversas rotinas de extração de informação e sistemas diferenciados é 
comunicar cada sistema em um formato e, no final, trazer tudo para uma base 
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única de dados. É desnecessário ficar processando a cada 15 minutos todas as 
informações, sendo que é uma informação que tenho a necessidade de verificar 
a cada 15 minutos. Mas o tempo médio de concessão em um dia não é esse. Fica 
só concedido um benefício a mais e um beneficio a menos. Tenho que verificar 
em dias como é que está essa unidade. Alguns dados são diários, outros semanal 
e mensal. De acordo com cada informação, vou gerando, processando e alimen-
tando. Temos o cuidado de não encher de indicadores as apresentações e acabar 
confundindo ainda mais o pessoal que não consegue trabalhar com muito foco. 

Vamos ver se conseguimos atingir algum outro indicador. Temos que ver no que 
estamos pecando para que possamos atrelar tudo isso. Temos nosso Plano de 
Ação que é interessante aproveitar para mostrar o chamado Painel de Desem-
penho. No Painel de Desempenho temos diversos indicadores que chamamos de 
metas compromissadas. O que são metas compromissadas? Todo ano é feito um 
estudo com o gerente de cada unidade que se propõe a atingir algumas metas. 
Essas metas são acompanhadas mês a mês, de acordo com que foi passado. Te-
mos vários indicadores para alcançar essas metas compromissadas, por isso te-
mos uma diferenciação. Destacamaos algumas metas na Sala de Monitoramento 
que são aquelas que não podemos de forma alguma deixar escapar E vamos lutar 
para alcançar. Vamos voltar para o atendimento para mostrar o perfil. Selecio-
namos Juiz de Fora, São Dimas. Se olharmos o perfil, conseguiremos saber se o 
atendimento de lá está indo bem. São Dimas está indo bem no atendimento. No 
perfil, consigo saber quem é o titular, substituto, o responsável pelo atendimen-
to e o número do telefone. Devido a essas informações, posso ligar dizendo que 
estou acompanhando o trabalho e agradecer o esforço. Temos esses dados com 
facilidade e sabemos qual é o perfil dessa agência. 

Temos dados da predominância urbana e rural. Esses dados não são atualizados 
com muita frequência. Buscamos ver se aquela agência mudou o dado para ur-
bano ou para rural. Determinados equipamentos também são importantíssimos. 
Posso acompanhar quantos computadores? Posso detalhar isso, quantos cola-
boradores e quantos servidores tenho? Iremos detalhar só para ter uma ideia dos 
colaboradores. Quantos são estagiários? Quantos são analistas de seguro social, 
supervisor médico, serviços diversos?  Todos os dados devem ser analisados, te-
nho um número, um indicador e tenho todas as informações para que possamos 
ter a melhor decisão possível. Posso ser gerente-executivo e verificar como está 
a situação dos servidores no Brasil inteiro e como que estou em cada região, em 
cada agência. O sistema que uso para padronizar as agências tem a extensão da 
área de atendimento em cada região. Esse ano ainda não foi feita a revisão, faze-
mos uma vez por ano. Ficam alguns dados do ano passado, fazemos supervisão 
nas agências da Previdência. As agências são supervisionadas pelo gerente da 
unidade que irá observar como a agência está na questão da iluminação, cadei-
ras, portas, entre outros, registrando assim cada observação. Esses dados vão 
para a direção central que irá verificar as tendências que tenho para consertar 
ou arrumar as agências de uma forma rápida, para que possamos padronizá-las. 
Preciso dar condições de trabalho, preciso ter a cadeira, mesa e computador para 
o servidor ter qualidade no trabalho e o segurado ser bem atendido. 
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O sistema da supervisão veio para trazer a padronização. Tenho alguns painéis 
de atendimento, Tec Fases. Nosso programa de expansão prevê a construção de 
mais 720 agências. Desde 2009, a ideia é expandir para mais 729 novas agências, 
construindo algumas em municípios que tenham mais de 20 mil habitantes. O 
objetivo é ficarmos mais próximos da população para que a mesma não se deslo-
que para  longe. Essa é uma preocupação em melhorar o atendimento como um 
todo. Podemos dizer que melhoramos muito. Temos todo o controle das agências 
novas. E como recebo esse controle? Por meio da negativa de doação. O acordo 
da Previdência é doar um terreno, dessa forma verificamos se o terreno é de acor-
do. Existe um trâmite burocrático para essa situação, por meio de parceira com as 
prefeituras. Conseguimos construir ainda em negociação tendo vistoria favorável, 
projeto de Lei na Câmara, a lei de doação, a escritura lavrada. Temos todas as situ-
ações para acompanhar um projeto como esse: sistema, circuito tudo isso é com 
a Dataprev, que, normalmente, nos fornece a informação sobre os sistemas ati-
vos, quedas, etc...Nós registramos para demonstrar o período que o sistema ficou 
fora do ar. O circuito é monitorado. Quais são os circuitos que estão interrompi-
dos? Essa é a preocupação inicial que mencionei. Trouxemos do ambiente central 
um ambiente único, com um conceito de ferramenta de BI, utilizando o Balanced 
Scorecard – Indicadores Balanceados de Desempenho (BSC) ou até mesmo data 
warehouse, para levar a   informação mais rápida para o gestor local e para o ges-
tor da direção local. Dessa forma é possível tomar uma decisão rápida.
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Solução integrada de gestão da informação Cléo Santos  / Robinson Nemeth

Mauricio – Dataprev: No início da apresentação, 
estava com seis circuitos interrompidos. Agora, es-
tou com cinco, que bom! 

Robson – INSS: O pessoal está trabalhando.

Mauricio – Dataprev: Foi apresentado o tempo mé-
dio de Perícia Médica. E sse negócio é complicado, 
não podemos exigir produtividade de médico sobre 
o risco de ter um péssimo atendimento. Como é ca-
librada a meta do tempo médio de atendimento? 

Robson - INSS: De uma forma geral, no ano de 2012, 
trouxemos gerentes de unidades, gerentes execu-
tivos da área de Benefício e Perícia Médica para a 
Sala de Monitoramento. As equipes que trabalham 
nesse setor sempre são trocadas. Dessa forma, os 
responsáveis sempre dão sugestões e, a partir dis-
so, realizei algumas pesquisas e estatísticas. Levan-
do em consideração o número factível e o número 
estatístico válido, realizamos os cálculos. De acordo 
com as experiências dos colegas, registramos todas 
as sugestões no decorrer do ano que servem tam-
bém para as novas elaborações do ano seguinte. 
Atualmente, o número ideal para o tempo médio de 
espera do atendimento agendado é de 20 dias. Ve-
rificamos que já está sendo bem trabalhando. Po-
demos reduzir essa meta para o ano que para 19 
dias. Esse número é trabalhado com embasamento 
dentro da experiência dos colegas. Não adianta os 
cálculos, se não levarmos em consideração a ex-
periência dos colegas. Se agirmos assim, podemos 
colocar tudo a perder, pois sem a participação deles, 
esses números são somente números.

Cléo – INSS: Só complementando a resposta do 
Robson: especificamente em relação à perícia mé-
dica, existe um envolvimento da Diretoria de Saúde 
do Trabalhador. A diretora e os coordenadores são 
peritos médicos. Esse tempo com os próprios mé-
dicos dá mais ou menos a média de quanto tempo é 
necessário para uma perícia de qualidade?

Robson – INSS: Todo problema terá seu tempo para 
uma avaliação, isso dependerá de cada problema e 

sua complexidade.

Cléo – INSS: O papel do perito médico não é ava-
liar se a pessoa tem um problema. Não fará exame 
clínico naquela pessoa, porque, quando ela vem, 
já está com laudos médicos, com atestados. Ele 
só fará a constatação daquilo. Sendo assim, não é 
como entrarmos em um consultório para fazer uma 
consulta médica. 

Mauricio – Dataprev: Ainda assim a complexidade 
vai afetar o tempo de atendimento. 

Robson – INSS: É que normalmente as pessoas fo-
cam bastante no trabalho de perícia médica, mas 
a complexidade está também no atendimento ad-
ministrativo. A análise de  uma aposentadoria por 
tempo de contribuição, às vezes, é mais complexo 
do que uma de pensão por morte. Nem sempre uma 
pensão por morte é tão complexa de analisar. Por 
isso,  temos as médias e as calculamos para chegar 
a esses números. Por esse motivo, foi mencionado 
o cálculo da parte estatística. Existe um um tem-
po calculado em 20 minutos, mas isso não significa 
encerrar sem prestar um bom atendimento. Temos 
que ter bastante cuidado com a pessoa que encer-
ra o atendimento em 20 minutos em nossa Sala de 
Monitoramento. Isso é só uma meta a ser buscada. 
Precisamos prestar atenção porque isso é uma mé-
dia,  não significa que vou encerrar meu atendimen-
to e vou embora.

Euclides – Dataprev:  Gostei dessa visão otimiza-
da e voltada para os processos internos. São fun-
damentais para a sociedade. Fiquei pensando no 
outro lado da questão, existe a intenção em criar al-
gum indicador em relação à sociedade? Alguma in-
formação que meça a satisfação de quem está sen-
do atendido por alguns desses processos internos?

Robson – INSS: Nós já temos pesquisas de satis-
fação. Existem outras pesquisas, mas de concreto 
mesmo temos a pesquisa de satisfação realizada 
pela central 135 e a Previdência no ano de 2012. 

Patrícia – Dataprev:  Como funcionam as avalia-
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DEBATE

ções das  agências no quesito tecnologia? Como é 
a tecnologia da questão de circuito?  Foi mencio-
nada a integração on line com a Dataprev. Onde é 
feita a leitura da quantidade de equipamentos, no 
indumentário técnico, no endereço da máquina? Por 
exemplo, tem tantos micros em uma agência...Vo-
cês leem o maquinário e veem que realmente tem 
10, 15, 30 no local?

Robson – INSS: Atendimento PrevMóvel e Prev-
Barco. Preciso ter essa informação na Sala de Mo-
nitoramento para trazer e definir alguns padrões, 
porque o PrevBarco, por exemplo, tem missões. É 
diferente de uma agência normal da Previdência. 
Esse atendimento é um pouco diferenciado, não 
podemos comparar com outras agências. Não que 
essa localidade não tenha essas metas, todos te-
mos que atingir as metas. O que acontece é que 
atendo os ribeirinhos e não devo fornecer uma se-
nha de SGA, por exemplo. Em alguns casos conse-
guimos fazer isso, dependendo da região. Mas nor-
malmente não consigo fazer as mesmas coisas do 
PrevMóvel. O propósito é chegar a algumas regiões 
que não tenham agência e, no caso, nem sempre 
prestamos atendimento no mesmo formato, em 
um mesmo molde de uma agência da Previdência. 
Nos lugares que montamos agência conseguimos 
prestar um atendimento igual à Previdência, faze-
mos as medições e trazemos para a Sala de Mo-
nitoramento. Por esse motivo, mencionei que isso 
foge muito do atendimento da agência. Mas não 
deixamos de monitorar e acompanhar, porém com 
formatos diferentes de acompanhamento. Temos o 
acompanhamento das missões com um formato di-
ferenciado do sistema que acompanha as missões 
do PrevBarco. Agora, com relação ao circuito inter-
rompido, como é que funciona? Devo verificar se o 
servidor está ativo? Consigo entrar nesse servidor? 

O nosso servidor principal é o FGTA, porque toda 
informação montada nessa aba é Sistema de Ge-
renciamento do Atendimento (SGA). Se meu Sis-
tema de Atendimento não está funcionando, não 
consigo atender as pessoas. O circuito está ativo? 
Funcionando? Consigo entrar nesse servidor e ex-

trair a informação que preciso a cada 15 minutos? 
Não consigo. O problema não é o circuito. O servidor 
de sistema está com algum problema que consigo 
mapear nesse quesito. Qual era o outro ponto?

Patrícia – Dataprev: Era da quantidade de equipa-
mento, se realmente é por entrada manual ou se 
também faz leitura via rede. 

Cléo – INSS:  A Secretaria do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (Sepac) foi feita a partir do sis-
tema Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo 
(Sart). Negociamos com o Marcos Mourão, que nos 
forneceu a primeira parte. Os gerentes da agên-
cia observaram se os equipamentos com garantia 
de contrato estavam ou não funcionando. Temos 
agências com mais de 90 equipamentos. Mas no 
contrato só 50. É isso que constará na Sepc, pois 
está muito ligada à base de dados do Sart. Não co-
locamos no sistema do INSS porque o Ademir Per é 
patrimonial e tem uma infinidade de coisas em sua 
base que não são atualizadas como no Sart, onde 
as chamadas são registradas. É mais atualizado do 
que o Ademir Per que, uma vez por ano, faz  inven-
tário, mas não é alimentado manualmente.

Robson – INSS:  Aproveitando para falar sobre ou-
tra premissa que temos na Sala de Monitoramen-
to, que é de não alimentar os dados manualmente. 
Os dados manuais são muito mais fáceis de erros. 
A Sala de Monitoramente pega de outros sistemas 
a informação e aponta alguma informação incon-
sistente. Perguntas? Basicamente, é isso. Falamos 
de evoluções, próximas versões, pensamos em tec-
nologias para dispositivos móveis e temos para o 
Gmail algumas situações específicas. Não mencio-
nei, mas temos alguns disparos específicos de acor-
do com cada situação. Ao observar cada região, po-
demos notar se existe uma determinada situação 
com problema, que chegando a um pico, dispara um 
e-mail. Futuramente teremos o SMS, também. Te-
mos testado tudo, SMS funcionando para tablets e 
para dispositivos móveis. Essa será a nova sala para 
os próximos meses.
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O painel de controle da Dataprev foi desenvolvido para a gestão da informação 
interna e pretendo, nessa apresentação, passar um pouquinho dessa nossa ex-
periência. O trabalho, que nasceu rm um planejamento estratégico, ainda está 
em desenvolvimento. Vamos  vamos abordar um pouco da metodologia que uti-
lizamos, mostraremos os macros processos e o ciclo de produtividade da Data-
prev. Como funciona o painel e seus indicadores. E a evolução no planejamento 
estratégico? O projeto começou no planejamento estratégico do finzinho de 2011 
para 2012. Dentro do Plano de Ação desse exercício, é o resultado da gestão de 
informações internas estruturadas em funcionamento na Diretoria de Finanças e 
Serviços Logísticos da Dataprev. Passamos o ano de 2012 praticamente forma-
tando a questão metodológica, desenvolvendo a metodologia, conversando com 
as pessoas, estruturando trabalhos, fazendo o alicerce. Em 2012, foi feita uma 
primeira reunião moderadora com os departamentos que participariam desse 
processo para que pudéssemos fazer uma distribuição de tarefas e ver de onde 
poderíamos partir em 2013. Temos um resultado um pouquinho mais avançado, 
que é colocar os painéis indicadores e implantar as informações analisadas. 

No dia 31 de janeiro, entregamos a primeira versão,  um painel praticamente 
emergencial que precisávamos colocar no ar para dar visibilidade, principalmen-
te, para o cliente (a diretoria-executiva) que espera alguma coisa desse painel.  
Vamos falar um pouco da metodologia e quais foram as premissas que norte-
aram o desenvolvimento desse painel. Precisamos trabalhar bastante focado 
porque são diversas equipes dentro da empresa, diversas pessoas, universos e 
diretorias diferentes. Resolvemos estabelecer essas premissas e deixar escritas 
dentro de uma metodologia. Em primeiro lugar, tem que haver simplicidade de 
entendimento, tem que ser um painel que, quando visitado, todo mundo possa 
entender, saber do que se trata e o que aquele indicador quer dizer. Tem que 
ter a questão da abrangência, pois é um painel que não terá toda a informação, 
porque, caso fosse, teríamos que ter um universo enorme e infinito de informa-
ções. Só uma das superintendências da Diretoria de tecnologia, por exemplo, tem 
73 indicadores. É  inviável ter um painel que cubra todos os macros processos 
da empresa e tenha todos indicadores, inclusive, operacionais. O do INSS, que 
apresentamos, tem um foco bem centrado na questão do atendimento. O nosso 
é para fazer a gestão da informação interna. A Dataprev tem um universo bem 
maior de informação, inclusive, dos próprios clientes, que não é o foco do painel. 
Temos que ter estabilidade, ou seja, não podemos ter um painel onde olhamos a 
informação e temos dúvidas. 

¹ Gerente do Departamento de Controladoria (Deco).
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Na informação dos indicadores, temos que demonstrar estabilidade. Tem que 
ser indicadores que, ao longo do tempo, passem uma história, sem quebras, sem 
rupturas. Tem que haver coerência nos resultados dos indicadores no levanta-
mento dos macroprocessos. Vimos que existem vários painéis que tratam sobre 
a questão do tempo dos atendimentos, da resolução do atendimento ao cliente, 
do atendimento ao usuário e, na verdade, quando olhamos aquilo tudo. Precisa 
haver uma coerência. Não podemos entrar na área do outro. Se tem um indica-
dor falando de tempo médio de resolução de incidentes, quando abrimos outro 
de cumprimento de acordo de nível de serviço não podemos ver as informações 
claras. Por isso, o painel tem que ter também uma área dedicada à informação 
utilizada pelos gestores. Nesse sentido, é quase uma ferramenta colaborativa. 
Ou seja, temos que estar no ar. As pessoas que estão interagindo, os gestores 
que são donos daqueles processos, daqueles indicadores têm que saber que 
aquilo que está no ar tem. Eles devem ser alertados sobre o que está indo para 
o painel. A maioria dos indicadores são dados vindos diretamente das bases com 
explicações para tudo que acontece. Alguns indicadores permitem a comparabilida-
de do ambiente externo. Temos, por exemplo, os indicadores financeiros, com todos 
aqueles indicadores de liquidez de margem. Temos que mostrar uma integração en-
tre os processos, por isso que é totalmente transversal e matricial nesse sentido. 

O próprio desenho é feito para esse tipo de interpretação. Temos que permitir a 
redução da distância das pessoas de negócio e de TI. Temos que dar eficiência 
ao painel, na medida em que temos um produto com a participação de analistas 
de negócio, analistas de TI. Um painel que é voltado para esse trabalho conjun-
to, com diversas interpretações que  foram conceituadas desde o momento da 
geração do conceito indicador até as indicações dos resultados que aparecem 
no painel e, principalmente, a redução das decisões estratégicas. Uma decisão 
estratégica jamais deixará de ter um conteúdo intuitivo, acredito, porque deci-
dimos pensando no futuro. Decidimos levando em consideração elementos em 
que apostamos. Esse painel mostra uma situação que permitirá uma decisão 
mais ou menos acertada. E as pessoas só saberão com o tempo. Na questão 
referente a quais ferramentas investir, os consultores querem mostrar várias 
coisas. Aparecem ferramentas de tudo que é tipo nos eventos, vemos coisas 
maravilhosas funcionando e vemos promessas muito grandes com relação a 
tudo que oferecem. Atualmente, temos uma equipe bastante ampla trabalhando 
e atendendo a outras demandas de forma contingencial. Aproximadamente 50 
pessoas atuam em maior e menor escala. Temos uma equipe de quatro pessoas 
quase que totalmente dedicadas a isso. Existem equipes dentro da Diretoria de 
Relacionamento e de Desenvolvimento (DRD) também trabalhando. 

Esse é um trabalho matricial e de forma completamente integrada. Temos in-
vestimentos e gerenciamentos de mudanças. Um analista do Gartner, chamado 
Nicolas Gall, acredita  que seria interessante para a empresa desenvolver toda 
metodologia de controle em  um painel de gestão da informação estratégica de 
Business Process Management – Gestão de Processos de Negócios (BPM), siste-
mas transacionais. É um investimento muito grande  para ter uma informação 
100% confiável, 100% fiel. Na verdade, quando tratamos de gestão da informa-
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ção interna, o volume de informação não é tão grande assim. Temos muitas 
bases, registros de várias bases diferentes, mas o que consideramos como es-
tratégia é o que queremos trazer para dentro do painel. E, quando olhamos, 
são poucas informações, não são informações com volumes críticos, temos que 
tratar de uma forma um pouco diferente, porque não vamos investir tudo para 
depois ver se a coisa irá funcionar e se funcionará dentro daquilo que queremos. 
Primeiro, queremos fazer alguns ensaios e experiências e ver, com o passar do 
tempo, como vamos direcionando esse investimento. Mas, ao mesmo tempo, 
vem aquela dúvida: que metodologia utilizar? São diversas. Temos o Aitchu, o 
Cobit, o BSC, a PQC. 

No primeiro momento, pegamos todos aqueles eixos metodológicos da PQC que 
começam com uns macroprocessos, processos e subprocessos e, com a cola-
boração de diversas empresas, fomos fazendo inventários de todos os proces-
sos que existem dentro da empresa. Qualquer empresa de qualquer ramo pode 
olhar que encontrará de alguma forma. Na nossa metodologia, identificamos os 
processos existentes na Dataprev comparando com a lista completa da PQC e 
classificamos em três S. Os três SIMs, ou seja, o processo existe sim ou não? Se 
existe, o processo gera informação estratégica sim ou não? Se gerar informação 
estratégica, integra essa informação para a diretoria sim ou não? Se tivermos 
três SIMs, é um processo candidato a ser trabalhado para gerar indicadores. A 
partir dessas identificações de conteúdo, fizemos tudo isso dentro de uma dire-
toria piloto e, depois que fizemos essa identificação exógena à diretoria, fomos 
até ela sem mostrarmos o que tínhamos feito e o que consideramos como estra-
tégia e, em seguida, comparamos. Depois que comparamos a abordagem, tanto 
de baixo para cima quanto de cima para baixo, temos como montar um mosaico 
do que queremos controlar por indicadores. Há todo um trabalho para dar um 
crivo metodológico para aquela informação que consideramos estratégica. Logi-
camente,  isso é uma forma de olharmos a informação estratégica. Existe outra 
forma de olharmos. Em determinado momento, pode ser que nenhum daqueles 
indicadores sejam estratégicos. Só que a informação que veio do ambiente ex-
terno com uma informação que havíamos aplicado em um determinado momen-
to gerou uma decisão estratégica. O que é outra forma de encarar essa questão 
contingencial precária, heterogênea e de funcionamento das redes.

Fiz um slide mostrando como ficaram os macroprocessos no painel. São 12 ma-
croprocessos, todos desenvolvidos com uma visão estratégica. Desenvolver e 
gerir produtos e serviços; ofertar produtos e serviços; entregar produtos e ser-
viços; gerir atendimento aos clientes; desenvolver e gerir capital humano; ge-
renciar tecnologia da informação; gerir recursos financeiros; adquirir, construir e 
gerir bens e equipamentos;  gerir saúde, segurança e meio ambiente; gerir as re-
lações externas; e gerir conhecimento, melhoria e mudanças. Resolvemos fazer 
as seguintes mudanças:  agregamos gerir o conhecimento, melhoria, mudança 
e o desenvolvimento. No desenvolver e gerir produtos e serviços colocamos o 
macroprocesso três, que é desenvolvimento e a oferta de serviço; no macro-
processo quatro, entregas de produtos e serviços considerando a questão da 
disponibilidade. Macroprocesso de tecnologia da informação ficou na Diretoria 
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de Infraestrutura. Atendimento ao Cliente ficou com o mesmo nome. A de pes-
soa agregou o gerir capital humano, o gerir saúde, segurança e meio ambiente. 
Recursos financeiros ficou só recursos financeiros. O que chamamos de adquirir, 
construir e gerir bens e equipamentos colocamos em suprimentos de logística 
só para dar organização à forma com que apresentamos isso dentro do painel. 

No primeiro momento, pegamos o Ciclo Produtivo da Dataprev, um documento 
que tem todas as descrições e fluxos de primeiro nível, desde como se relacio-
nam as questões de relacionamento com o cliente, os processos de desenvolvi-
mento, homologação, entrega de serviços até os projetos gerenciais do governo 
corporativo, TIC e os processos de apoio. Fomos colocando a numeração de cada 
macroprocesso dentro desse círculo produtivo porque, no futuro, pretendemos 
casar toda a informação do  Painel de Controle com a informação do Ciclo Produ-
tivo da Dataprev. Precisávamos ter uma arquitetura no painel que contemplasse 
vários tipos de entradas, porque as informações, de acordo com os inventários 
que fizemos das fontes consultadas de todo o trabalho, tinham muitas coisas 
que não eram dados. Nesse trabalho, precisamos de uma equipe de tecnolo-
gia interna para uma modelagem e remodelagem específica. Atualmente, temos 
uma arquitetura com alguns momentos de entrada manual, com entradas por 
planilhas e entradas por bancos. Logicamente que vamos para um Painel de 
Gestão de Informação e precisamos estabelecer alguns dados que terão que ter 
entrada fora de bancos. Por exemplo, estabelecimento de metas é algo que terá 
que ser pautado dentro do sistema. Algumas informações externas terão que ser 
colocadas por alguém dentro de um banco, dentro de algum processo tecnológi-
co. Dessa forma, temos os fatores de complexidade.

O primeiro fator é olhar para os dois lados, tanto para o passado quanto para o 
futuro. Por isso, coloquei a figura mitológica do Jano, personagem ue representa 
o equilíbrio de tomar as decisões olhando para o passado e para o futuro ao mes-
mo tempo. Nesses fatores de complexidade, uma das coisas bem complicadas 
de serem feitas são os requisitos de interpretação de indicadores. Como esta-
belecer faixas de satisfação? Para isso, precisamos de um trabalho dos gestores 
de negócio dentro daquilo que julgam que é bom e que é crítico, que está muito 
ruim e aquilo que é um ponto de atenção. Isso, no Painel do INSS, falávamos ser 
o tempo médio, o que era aceitável e o que não era aceitável, as faixas que fo-
ram apresentadas. É abrangência, integridade, ou seja, informações confiáveis, 
íntegras, com todas as dimensões para conseguirmos fazer os indicadores de 
uma forma adequada. Precisam também oferecer uma visão analítica, ou seja, 
precisam ser representativas do que vem das bases a questão de confiabilidade. 
No segundo momento, temos os requisitos de autonomia, os vários sistemas 
que iremos trabalhar e que estamos trabalhando. Temos aqueles que foram de-
senvolvidos e internalizados, os sustentados pela Dataprev e aqueles que são 
sistemas desenvolvidos por outras empresas e geram uma complexidade maior, 
porque dependemos delas para termos um modelo. Eventualmente, precisamos 
de atores externos para desenvolver algum mecanismo de busca. E tem os re-
quisitos de efetividade, ou seja, existem indicadores que usamos e existem indi-
cadores que não usamos. 
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A Dataprev tem uma cultura no uso de indicadores com sentido. Existem alguns 
clássicos que estão sendo usados para Gratificação Variável (CVR), forma que a 
empresa desenvolveu para remunerar os profissionais. Existe também do Parti-
cipação nos Lucros (PPLR). Temos alguns outros que são conhecidos no Relatório 
de Gestão da Empresa ou nas próprias operações. Esses são mais fáceis de tra-
balhar, pois a empresa já conhece e, logicamente isso acaba sendo um fator de 
requisito de efetividade. Se já existe, faz sentido. Se faz sentido, é feito em cima 
de mecanismos de Query e de buscas, o que facilita bastante o trabalho. O Painel, 
como foi dito, está com essa cara, tem esse macroprocesso. Podemos entrar, 
primeiro, pelo número de pessoas. Por exemplo, temos algumas questões estra-
tégicas a serem respondidas, como qual a adequação do perfil da quantidade de 
colaboradores? Será que temos a quantidade ideal para o tamanho da Dataprev? 
Qual é o perfil dessa massa de pessoas que está trabalhando? Como é o perfil 
de formação escolar? Como é o perfil de formação etária? São diversas questões 
que precisam ser respondidas através desses indicadores. Como é a distribuição 
dos colaboradores entre as diretorias? É adequado, está em equilíbrio? Se a em-
presa desenvolve e retém os colaboradores e os profissionais adequadamente. 
São questões multigenéricas e que passam por uma série de indicadores impos-
síveis. Por exemplo, capacitação é experiência, treinamento é carreira, ou seja, 
precisam ser indicadores que facilitem decisões relacionadas a esses sistemas. 

Montamos uma primeira hierarquia, primeiro quadro sinótico, com três indica-
dores principais, onde, na primeira árvore, teríamos a força de trabalho da em-
presa, o indicador de força trabalho; no segundo, o indicador de gestão de perfil 
de pessoas e, na terceira, os indicadores de folha de pagamento. Na parte de 
força de trabalho, temos o indicador de ativos que seriam pessoas que estão em 
atividade na empresa. Teríamos um indicador de colaboradores, que são os esta-
giários e pessoas portadoras de deficiência física; no indicador de artigos, temos 
alguns requisitados que trabalham na empresa e algumas pessoas que estão 
consideradas dentro dos ativos, além do indicador de empregados afastados e 
de cedidos. Tudo isso daria uma noção de qual é a força de trabalho produtiva 
da empresa. No indicador de gestão de perfil, temos  o tempo de experiência, de 
formação superior e o indicador de pessoas no cargo de analista. Qual é o perfil 
atual de empregados que estão nesse cargo? Nos indicadores de folha, temos a 
receita operacional por empregado, o gasto médio com pessoal, o que permite 
a comparação com o mercado. Algumas revistas publicam quanto as empresas 
gastam com  pessoal, considerando uma abordagem total, desde o salário até o 
ticket alimentação, assistência médica, fundo de pensão. Isso tudo dividndo pelo 
número de empregados. É a conta do gasto médio por funcionários. O último in-
dicador, pagamento em relação à receita bruta, quanto a empresa está gastando 
com folha de pagamento, podemos, por meio desses indicadores, ter um perfil 
de como é que está isso e sua evolução ao longo do tempo. Foram os gastos com 
os empregados que aumentaram? A empresa está assumindo mais compromis-
sos? A empresa está contratando mais? Existem algumas coisas que podem ser 
feitas a partir disso? 

Temos um indicador de força produtiva com um gráfico. Observamos pequenas 
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oscilações que quase não variam porque, normalmente, é um número quase que 
estável. Algumas pessoas que saem ou algumas pessoas que entram no painel 
irão desaparecer dentro do que chamamos de hierarquia. Entramos nos indica-
dores indicadores auxiliares. O indicador analítico é um documento automático. 
Ele vê na tela esse analítico mostrado em gráficos de coluna ou gráficos de infor-
mação com uma forma mais representativa, como os analíticos referentes aos 
empregados afastados, empregados cedidos. O  macroprocesso de suprimento 
logístico não temos representado no painel. Temos só o que queremos para res-
ponder à seguinte questão: se o suprimento de insumos e operações estão nos 
prazos e qualidades demandados pelo cliente interno,  qual é o tempo médio de 
compras da empresa e qual o indicador de economia nas compras.  Colocamos 
para a logística o indicador de gestão de viagens, que não parece, mas  consome 
bastante. Foi previsto, para o ano de 2012, R$ 12 milhões, mas gastamos um 
pouco mais do que isso. Merece um indicador de acompanhamento. Teríamos 
um remarcador de viagens e um indicador de planejamento de viagens. 

O macroprocesso desenvolvimento, a oferta de serviços e a suficiência dos re-
cursos para atender às demandas de desenvolvimento de sistemas, a produ-
tividade e a satisfação dos clientes são as questões estratégicas. Temos um 
conjunto de indicadores (as cores refletem o grau de amadurecimento dos indi-
cadores). O que está em azul é o que está pronto; o que está em verde é o que já 
está negociado; o que está em amarelo é o que estamos analisando. Sistemas 
Query, sistemas básicos e o que está em vermelho está somente no imaginário. 
Temos um indicador de produtividade das Unidades de Desenvolvimento (UDs), 
que já era um indicador entregue para a diretoria. Temos o de nível dessa capa-
cidade produtiva em horas, distribuição do uso dessa capacidade produtiva por 
demandas (demandas advindas de clientes sejam eles externos ou internos). Se 
as atividades das UDs são para atividades indiretas (quando um analista está 
dedicado a uma tarefa que atende a diversos projetos ao mesmo tempo e não 
tem como canalizar aquela hora trabalhada para um evento ou projeto especí-
fico ou não apropriado são horas que não estão apropriadas). Se observamos a 
quantidade de pessoas que há dentro daquelas unidades vemos que o indicador 
de capacidade produtiva é que ainda não está apropriado. Nesse caso, por con-
ta da fusão. Abrimos aqui por cliente, o que seria o primeiro nível auxiliar dele. 
Mostramos, por cliente, os macro projetos de desenvolvimento,  porque  temos 
projetos grandes e uma série de projetos pequenos que são considerados às ve-
zes satélites daqueles projetos maiores. Existe o indicador das horas dos pontos 
de função dedicados às atividades de manutenção. O mesmo ocorre no caso das 
UDs, por clientes. 

Essa é toda a modelagem que estamos fazendo para a questão da apresentação 
dos indicadores. Vamos ver como está isso no painel. Temos o nível da utilização 
da capacidade ao longo do tempo e como isso está se comportando. Temos um in-
dicador que está com 71% de utilização da capacidade. Ou seja, estamos utilizando 
71% da capacidade, temos  abertura para atividades indiretas. Podemos ver ao longo 
do tempo como está essa distribuição de entrega de serviços, as questões estra-
tégicas, o cumprimento de acordo do nível de serviços, resoluções dos incidentes, 
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capacidade total e disponível de infraestruturar. Não estamos falando de pessoas, 
estamos falando de infraestrutura. Temos esse macroprocesso respondendo às 
questões voltadas para máquina, processamento, armazenamento, rede. E a árvo-
re, por enquanto, está no cumprimento de serviço geral, por cliente, tempo médio 
de resolução de incidente e qual tipo de incidente. O indicador de gestão de curso 
tecnológico foi separado em armazenamento e processamento de rede, o que está 
em discussão com a diretoria de infraestrutura. O que temos no painel hoje: o tempo 
médio de resolução de incidentes ( incidente em horas está por cliente, é uma forma 
de se aprofundar a informação). 

Temos o indicador de atendimento ao cliente que faz uma secção conceitual nes-
se momento. Por quê? A Delegacia Regional do Trabalho (DRT) tem indicador de 
atendimento. A ideia é desenvolvermos alguns indicadores de atendimento na 
Diretoria de Relacionamento e Desenvolvimento (DRD) sobre a aceitação de re-
latórios de atesto de serviços. Aquele seria um cliente que nos contrata, que nos 
paga e, aqui, o tempo médio de atendimento ao cliente, onde colocamos prati-
camente o que está dentro do Sart (um atendimento do que estamos chamando 
a usuários). Outra questão crítica é a satisfação dos usuários de serviços. Temos 
tempo médio de atendimento por cliente, de desenvolvimento e o indicador de 
satisfação do usuário.  Temos o TMA em horas, se não me engano são 29 ho-
ras. E, nesse momento, também temos alguns critérios discutidos com as áreas 
que produzem os dados sobre o controle de projetos e o processo de recursos 
financeiros. Para saber se a empresa tem capacidade de honrar com os compro-
missos, de repor e realizar novos investimentos, de rentabilizar os investimentos 
e de planejar os recursos financeiros e orçamentários. Pelo indicador, que, em 
geral, mede todo o ativo circulante e o que a empresa tem de contas a receber, 
paga tudo o que tem de contas a pagar. 

O indicador de crescimento de faturamento mensal, indicador de prazos médios, 
de recebimento e prazos médios de pagamentos, o indicador de crescimento das 
contas a receber e o indicador de tesouraria servem para saber se temos fôlego 
para alguns meses em termos de caixa e como se encontra a situação de fluxo 
de caixa. Em outro indicador, temos o indicador de realização orçamentária, de 
reposição de ativos, tanto imobilizado quanto intangível, o indicador de realiza-
ção orçamentária, realização orçamentária de receita do custeio com pessoal e 
demais investimentos, além do indicador de margem líquida, a margem de lu-
cratividade da empresa. Esse indicador tem um canteiro de obras específico. To-
dos os indicadores principais têm um trabalho que é feito com gestores. Neles, 
os gestores desenvolvem e ajudam a desenvolver os mecanismos de busca. No 
de recursos financeiros, temos o Indicador de Liquidez Geral (ILG) da empresa. 
Acompanhamos cada cliente para observar como está o crescimento de contas 
a receber. Em relação ao mês anterior, um é 100% com as seguintes variações: 
1,01 porque cresceu 1%, 1,1 porque cresceu 10% . Todas são feitas dentro dessa 
lógica de crescimento. Acompanhamos também algumas oscilações. 

Um resumo da planilha analítica do indicador de crescimento de contas a receber 
e uma planilha produzida pela área financeira da empresa, onde constam todos 
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os contratos, todos os clientes, tudo que foi faturado e tudo que foi recebido por 
contrato, gerou aquelas informações no indicador de crescimento de contas a 
receber. É um dos indicadores que está dentro da árvore montada no primeiro 
momento. Qual é a diferença que existe a partir das informações que temos de 
receitas de contas a pagar, contas a receber, despesas, indicadores, contabilida-
de e liquidez. Como podemos olhar para o futuro. Foi fixado para o ano de 2012 
que, se o percentual da realização for dentro do esperado em relação a cada um 
dos meses a partir da realização de cada mês, poderemos saber se, com aquele 
comportamento, poderemos utilizar todo orçamento ou não. Ou seja, a partir dos 
meses que passam, podemos ter clareza se o nosso planejamento orçamentário 
estava adequado ou não. 

Passávamos a informação em formato de orçamento e contabilidade. A infor-
mação é passada para o Relatório de Gestão. O lucro que prevíamos, no início 
de 2012, era de R$ 122.000.000,00 e fechamos com, aproximadamente, R$ 
150.000.000,00. Essa visão era ratificada ao longo dos meses. Fazíamos as 
projeções para frente com base em informações de orçamento. Logicamente, 
queríamos fechar não só as informações puras de orçamento, mas também as 
informações vindas das bases transacionais dos contratos de empresa. Quere-
mos transformar aqueles indicadores apresentados nas árvores. Estamos nos 
preparando para termos o painel que acreditamos ser o ideal com informações 
financeiras fornecidas para a empresa a tempo. No momento atual, temos um 
ponto que queremos reduzir. É o que chamo de ponto cego. Temos informações 
do orçamento que a contabilidade encontrou em dezembro.  Mas a contabilidade 
fechou em 2012 e estamos em 19 de março. O que aconteceu com a empresa 
de 31 de dezembro até 19 de março? Precisamos ter uma forma de suprir essa 
informação e também de reduzir o tempo da contabilidade. A partir do painel, 
tomamos algumas decisões que facilitaram a empresa no sentido de melhorar a 
gestão financeira e de como fazer para suprir esses casos. Devemos analisar se 
a situação está adequada ou não, se está em um momento de olharmos alguma 
fatura atrasada, se algum atraso compromete o cronograma financeiro da em-
presa. Logicamente,  comprometerá também o cronograma de informações da 
empresa e de entrega de serviços. Ou  seja, pretendemos usar as informações 
financeiras de orçamento como uma âncora de gestão.  E ver se as projeções que 
estamos fazendo são adequadas a permanecem. Agradeço as pessoas que tra-
balharam nesse painel e espero que possamos continuar trabalhando bastante 
e ter o que julgamos ser adequado para a empresa.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Euclides – Dataprev:  É mais uma dúvida sobre 
produtividade. Existe alguma métrica com relação 
a isso? 

Marcio – Dataprev: É a métrica de produtividade 
que temos: quantas horas disponibilizamos para fa-
zer uma função. Essa é a métrica que temos até que 
apareça outra.  Assim é o princípio da simplicidade, 

que mencionei. Com quantos nós desenvolvemos? 
Quantas horas usaram para desenvolver um ponto 
de fusão? Podemos dividir por categoria o tipo de 
manutenção e desenvolvimento e comparar com 
o mercado? No momento é essa a produtividade 
na questão do desenvolvimento da DRD. Temos a 
questão de produtividade dentro da  infraestrutura 
também. 

Márcio Souza
A experiência da Dataprev na construção do Painel de
Gestão da Informação Interna: um trabalho em evolução



Dataprev

Ministério da
Previdência Social

w

www.dataprev.gov.br


