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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2005
Contribuindo para a promoção das boas práticas de governança e de atendimento à sociedade.
Senhores Acionistas,
O Governo do Estado de São Paulo levou adiante, nos últimos anos, por meio de uma série de iniciativas bem-sucedidas
de e-Gov, uma verdadeira revolução na gestão do Estado e no relacionamento deste com a sociedade. Coerente com
essa trajetória, foi anunciada no final de 2004 uma revolução dentro dessa já revolução: um conjunto de 17 projetos,
estimados em R$ 98,3 milhões, a serem desenvolvidos sob gerenciamento da Prodesp. Além de reforçar o compromisso
do Governo do Estado com o uso intensivo das tecnologias da informação e da comunicação para promover boas
práticas de governança e de atendimento ao cidadão, esses projetos, bem como vários outros desenvolvidos ao longo
do exercício de 2005, mostraram, mais uma vez, uma Prodesp atuante, qualificada e preparada para corresponder às
expectativas nela depositadas pelo Governo e pela sociedade.
Atendimento a Clientes
Ao longo de 2005, um dos principais focos do trabalho da Prodesp foi a execução dos 17 projetos de e-Gov colocados
sob sua responsabilidade e para os quais a empresa recebeu aporte de capital do Governo do Estado. Para garantir
o cumprimento dos cronogramas de desenvolvimento e implantação, houve uma gestão centralizada por meio do
Escritório de Projetos da empresa, envolvendo todas as unidades responsáveis pelos trabalhos. Mensalmente, ocorreram
reuniões das equipes com o Secretário da Casa Civil.
Essa metodologia de acompanhamento, que permitiu a rápida superação de eventuais pontos críticos ao andamento
dos trabalhos, foi fundamental para os resultados atingidos ao final do exercício: a execução média dos quatro projetos
com conclusão prevista para 2005 foi de 97%; a dos doze projetos a serem implementados até 2006, de 70%; e a do
projeto previsto para 2007, de 23%. Considerando-se todos os projetos, que abrangem diferentes áreas do Governo
e envolvem gestão do Estado, atendimento ao cidadão e infra-estrutura, o nível médio de execução chegou à casa dos
70%, dentro do cronograma previsto e, em muitos casos, com sua superação.
Para 2005, estava previsto o término dos projetos: modernização da Intragov; expansão da Rede Executiva do Governo;
modernização da Fundação Seade; e instalação de novos Infocentros. Os prazos de conclusão dos demais projetos
são: 2006 – modernização do Data Center Prodesp; adequação do ambiente Internet/Intranet do Governo; atualização
das redes setoriais da Casa Civil; IPVA online; modernização do Detran; implantação do Protocolo Único; modernização
e adequação dos postos Poupatempo; Portal do Iamspe; adequação da rede do Iamspe; Portal da Secretaria da Cultura;
Governança Municipal; e Atestado de Antecedentes e RG bloqueado via web; 2007 – Modernização da Jucesp.
Uma das principais preocupações do Governo do Estado de São Paulo, a qualidade do atendimento ao cidadão,
ganhará novo impulso em 2006 com a implantação de mais doze unidades do Poupatempo: seis fixas e seis móveis.
Para tanto, em 2005 foram iniciados ou executados integralmente processos licitatórios, projetos de arquitetura e de
engenharia, entre outras ações. O crescimento de mais de 100% no número de postos elevará a capacidade de
atendimento de 80 mil/dia para 120 mil/dia.
Das seis novas unidades móveis, duas atenderão a Grande São Paulo e quatro o Interior (regiões de Sorocaba,
Araçatuba, Marília e Registro). Já as unidades fixas serão instaladas em Santos, Osasco, São José do Rio Preto,
Bauru, Presidente Prudente e na Capital, no bairro da Lapa. Os investimentos para implantação de todos os postos
ficarão a cargo de empresas privadas, selecionadas em processos licitatórios, que serão remuneradas mensalmente
pelo Governo. As unidades da Lapa, Santos e São José do Rio Preto funcionarão em imóveis cedidos pelas respectivas
prefeituras municipais.
O Laboratório de Interação Homem-Computador, que funciona no Poupatempo Guarulhos e realiza testes de usabilidade
nos sites do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de simplificar o uso de serviços eletrônicos pelo cidadão,
foi ampliado com a instalação do Laboratório de Acessibilidade Digital, com patrocínio da iniciativa privada. Tanto o
laboratório, para seus estudos, quanto a sala do e-Poupatempo no local, para uso dos cidadãos, receberam um Terminal
de Acesso Universal, equipado com software e hardware especiais, que possibilitam o uso do computador por portadores
de deficiências visuais, auditivas, cognitivas e motoras.
A instalação de 12 salas de teleaudiência, para o Tribunal de Justiça e a Secretaria da Administração Penitenciária,
marcou a adoção definitiva do sistema pelo Estado de São Paulo. Equipadas com recursos de videoconferência,
telefonia digital, streaming de vídeo e criptografia, as salas instaladas no Fórum da Barra Funda e em unidades
prisionais da Capital e do Interior permitiram, apenas no último quadrimestre de 2005, a realização de 520 teleaudiências,
que, se acontecessem de forma presencial, teriam envolvido 225 policiais e 80 viaturas na escolta dos presos. Ao
permitir que o réu preso seja ouvido à distância pela Justiça, a teleaudiência elimina gastos, diminui os riscos de fuga
e libera contingente policial para outras atividades de segurança pública.
Um novo passo foi dado para a consolidação das compras eletrônicas pelo Governo do Estado de São Paulo com a
implantação do Pregão Eletrônico, em caráter piloto, na Secretaria da Fazenda. Com funcionamento análogo ao da
Bolsa Eletrônica de Compras, com a qual vai compor o Ambiente Eletrônico de Contratações do Governo, o novo sistema
permitirá compras de bens e serviços comuns de qualquer valor via Internet, com amplos benefícios para o Estado e
as empresas. A expectativa é de que o Pregão Eletrônico, quando estiver aberto à participação de todo Estado, potencialize
os já altos índices de economia obtidos com o pregão presencial, que chegou a cerca de R$ 3 bilhões de 2003 a 2005.
Os contribuintes paulistas do ICMS que necessitam imprimir notas fiscais não precisam mais comparecer pessoalmente
a uma unidade da Secretaria da Fazenda para solicitar a AIDF – Autorização de Impressão de Documentos Fiscais e
depois entregá-la, também pessoalmente, na gráfica que vai executar o serviço. Com a implementação da AIDF
Eletrônica, que integra a Secretaria da Fazenda, contribuintes e gráficas, esse trâmite pode ser realizado do começo
ao fim pela Internet. Além de simplificar procedimentos e facilitar a vida de 900 mil contribuintes, 3 mil gráficas de São
Paulo e 500 de outros Estados, a AIDF Eletrônica padroniza as regras para autorização em todo o Estado.
O combate à tuberculose em São Paulo passou a contar com o suporte do sistema TB-Web, que permite aos profissionais
de saúde acessar, via Internet, onde quer que o paciente esteja, o histórico de cada caso, os tratamentos realizados
e se houve recidiva da doença, entre outras informações. Mesmo que o paciente mude de uma cidade para outra ou
a doença reapareça, ele terá um único histórico dentro do sistema, facilitando o tratamento. Desenvolvido para o Centro
de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, o TB-Web, que também fornece informações para decisões
estratégicas da Secretaria da Saúde, foi mencionado, por sua abordagem pioneira no acompanhamento da doença,
na 36ª Conferência de Saúde Pulmonar, realizada em 2005 na França.
Os candidatos a tirar a primeira Carteira de Habilitação passaram a ter sua presença nas aulas teóricas e práticas
dos centros de formação de condutores, e nos exames médicos e psicológicos, controlada de forma mais rigorosa e
eficiente com a implantação de solução de biometria digital no Gefor – Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Formação de Condutores. Também foram desenvolvidas novas rotinas informatizadas para que o Detran pudesse
oferecer ao cidadão a emissão da 2ª via da CNH e da CNH Definitiva, para aqueles que têm a Permissão Provisória
para Dirigir, em qualquer município do Estado, inclusive
pela Internet, independentemente da cidade
de origem do prontuário, facilitando
e desburocratizando a obtenção
do documento.

Quem possui RG de São Paulo poderá emitir direto da Internet seu Atestado de Antecedentes Criminais. Além de
reduzir custos para o Estado, o sistema via web, desenvolvido em 2005 para implantação no início de 2006, facilitará
a vida do cidadão, que obterá o documento na hora. Para a Polícia Civil, também foi estendida a emissão do RG
digitalizado para os postos Poupatempo Sé, Luz, Campinas Centro, São José dos Campos e Santo Amaro. Visando
padronizar a emissão do documento em todo o Estado, o sistema ainda foi adaptado para uso por Centros Emissores
do IIRGD na Capital e no Interior.
Dentro do Programa Estadual de Apoio à Governança Municipal, que é conduzido pela Casa Civil, em parceria com
várias instituições estaduais, foi executada a infra-estrutura de rede de Lagoinha e Ribeira, que juntas com outras oito
cidades vão integrar o piloto de um ambiente de gestão compartilhada Estado-Municípios. O objetivo do Programa é
a melhoria da qualidade de vida do cidadão pela adoção de recursos tecnológicos pelos municípios e a qualificação
de seus servidores, entre outras ações. Além da infra-estrutura, a Prodesp responde pela instalação de equipamentos
e hospedagem de sistemas, bem como pela homologação de eventuais modificações em softwares.
Várias outras ações foram levadas a efeito em 2005, como a implantação da versão Java do Registro Digital de
Ocorrência em 114 delegacias e distritos policiais da Capital; o desenvolvimento do IPVA online que, utilizado pela
rede bancária, permitirá o pagamento em tempo real de tributos e taxas relacionados a veículos; o início do
desenvolvimento do Sistema da Dívida Ativa, da Procuradoria Geral do Estado; a implantação do e-Cadfor, cadastro
único de fornecedores do Estado, em tecnologia Internet; a instalação de infra-estrutura e equipamentos de informática
para 84 novos Infocentros do Acessa São Paulo; a implantação do Sistema de Monitoramento de Indicadores de
Programas do Plano Plurianual do Estado para a Secretaria do Planejamento; a informatização da Justiça de 1ª
Instância, com a instalação dos Sistemas Civil e Criminal em 211 Comarcas do Interior; o início do desenvolvimento
do novo Cadastro Estadual de Empresas, em versão web, com recursos de workflow, gerenciamento eletrônico de
documentos, certificação e assinatura digital; a implantação do Sistema de Gestão de Multas, em arquitetura Internet,
no Departamento de Estradas de Rodagem; a expansão da Farmácia Eletrônica para o Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas de São Paulo e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia; o processamento da matrícula escolar
antecipada Estado-Municípios, totalizando cerca de 9 milhões de alunos; a implantação do portal e-Detran, que já
oferece ao cidadão serviços como emissão da 2ª via da CNH e CNH Definitiva, com entrega pelo Correio; a criação
dos sites das Casas Civil e Militar; a instalação de salas do e-Poupatempo nos postos Santo Amaro e São Bernardo
do Campo; o início dos trabalhos para desenvolvimento do datawarehouse do Pró-Social, sistema da Secretaria da
Assistência e Desenvolvimento Social; e a execução de infra-estrutura de rede para diferentes órgãos, envolvendo 15,4
mil pontos de lógica e elétrica.
Além de seu trabalho em São Paulo, em 2005 a Prodesp levou sua expertise ao Amazonas e a Minas Gerais, onde,
em conjunto com as empresas estaduais de TI locais, Prodam e Prodemge, implantou, respectivamente, Sistemas do
Pregão Presencial e a Farmácia Eletrônica. Também assinou convênio de cooperação com o Ciasc, empresa estadual
de TI de Santa Catarina, e a Prodam, empresa de TI da cidade de São Paulo. No âmbito do Poupatempo, foi dada
consultoria ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para implantação do padrão de qualidade Poupatempo nos
seus serviços de atendimento; e ao Governo da Nicarágua, para implantação do projeto Centrais de Atendimento
Popular no país.
O trabalho da Prodesp foi reconhecido pelo Prêmio Inovação em TI, concedido pela primeira vez em 2005 pela Plano
Editorial, empresa responsável por publicações especializadas em tecnologia da informação. Seis soluções que contam
com a participação da empresa foram premiadas: o e-Poupatempo e o Cidadão.SP (Casa Civil), o Pregão Eletrônico
e a AIDF Eletrônica (Secretaria da Fazenda), a Teleaudiência Criminal (Tribunal de Justiça e Secretaria da Administração
Penitenciária) e o Expressinho (Tribunal de Justiça). Também no exercício, o Cidadão.SP, a Teleaudiência Criminal e
a Rede do Saber (Secretaria da Educação) foram contemplados com o Prêmio Mario Covas, concedido pela Casa
Civil do Governo do Estado de São Paulo e a Fundap – Fundação do Desenvolvimento Administrativo.
Evolução Tecnológica
Maior economia e modernização. Esses foram os resultados da licitação realizada em 2005 para contratar a empresa
prestadora de serviços de comunicação para a Intragov. Ao fim de um pregão de 46 rodadas e cerca de 11 horas de
duração, os serviços de rede IP multisserviços foram contratados com economia de 70,78%. O valor inicial estimado
para um período de cinco anos, que era de R$ 841 milhões, ficou em R$ 245,7 milhões. Junto com a redução nos
gastos, o novo contrato representa um salto tecnológico, já que a Intragov, com tecnologia MPLS, passa a ter capacidade
plena de transmissão de dados, voz e imagens, bem como assegura o atendimento à crescente demanda de circuitos
de comunicação por parte da administração estadual, estimada em 18 mil até 2010. O novo contrato também proporciona
uma ligação à Internet desvinculada da Fapesp, até então única saída do Governo para a rede mundial. Além de ajudar
a distribuir a carga de acessos diária à web, essa ligação funcionará como canal de contingência.
O Data Center Prodesp teve seu ambiente de segurança reestruturado, com a substituição do hardware e software
dos firewalls existentes por versões mais modernas, de maior capacidade de processamento e níveis de segurança
mais elevados. As novas soluções instaladas oferecem recursos como distribuição automática de carga entre os
firewalls, proteção de falhas de hardware e software, contra-ataques e exploração de vulnerabilidades. Para maior
controle nas catalogações e alterações de sistemas, garantindo a integridade e disponibilidade do acervo da Prodesp,
cerca de 18 mil programas-fonte migraram para um novo gerenciador de inventário de aplicações. O gerenciamento
do Data Center também foi expandido com a adoção de novos softwares voltados ao monitoramento de storage e do
ambiente de mainframes. A construção de uma sala-cofre no local ampliou a segurança física e lógica das informações
do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a capacidade de processamento do parque de mainframes foi expandida em
253 milhões de instruções por segundo com a instalação de um novo processador. O Data Center Prodesp passou a
hospedar, ainda, os 86 servidores do ambiente de processamento que funcionava no Palácio dos Bandeirantes.
A transferência, que contribuiu para elevar de 278 para 474 o total de servidores instalados no Data Center, trouxe
vários benefícios aos usuários dos sistemas, como atendimento e suporte 24 horas e back-up permanente de bancos
de dados e sites.
Com o intuito de acelerar a assimilação de conhecimento e novas tecnologias pela Prodesp, foi implantado na sede
da empresa um Centro de Tecnologia Aplicada. Dotado de infra-estrutura operacional composta por recursos como
rede local isolada física e logicamente da rede corporativa e do Data Center - porém com conexão a estes sempre que
necessário -, cabeamento estruturado, servidores e bancadas de teste, o local permite a avaliação de produtos de
hardware e software, agilizando a prospecção das soluções mais adequadas às necessidades dos clientes. O Centro
também poderá ser utilizado por empresas interessadas em deixar seus produtos em demonstração, sem qualquer
comprometimento comercial ou de homologação das soluções por parte da Prodesp.
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CIRCULANTE:

CIRCULANTE:

Disponibilidades...................................................

62.010 20.237

Contas a receber de clientes ...............................

72.271 55.361

Provisão para créditos de
liquidação duvidosa ............................................. (10.661)
Estoques de materiais .........................................

1.372

(4.267)

26.044

Salários e encargos sociais ..............................

8.069

8.376

Provisão para férias e encargos sociais ...........

12.157

11.974

Impostos a recolher ..........................................

3.227

4.134

Juros sobre o capital próprio.............................

9.724

4.966

Contas a pagar .................................................

361

318

76.257

59.398

1.543

1.909
285

129.616 79.321

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Parcelamento de obrigações sociais e

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO:

Depósito para recursos e outros..........................

2.498

fornecedores .....................................................

1.001

3.754

Provisão para contingências .............................

7.042

4.535

8.043

8.289

1.740

RECEITA BRUTA DE
SERVIÇOS PRESTADOS ....................................

Investimentos.......................................................

23

24

Capital social.....................................................

166.249

95.910

Reserva de capital ............................................

451

451

Reserva de lucros .............................................

605

290

Lucros acumulados...........................................

11.499

5.534

Imobilizado........................................................... 128.336 95.178

DEDUÇÕES:
ISS ...................................................................
PIS/PASEP.......................................................
COFINS ...........................................................

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ....................

(15.001) (12.744)
(6.335) (5.327)
(29.178) (23.921)
(50.514) (41.992)
333.411 280.865

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ........... (274.258) (240.116)
LUCRO BRUTO ...................................................
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
Despesas gerais e administrativas...................
Depreciação e amortização .............................
Honorários da Diretoria e do Conselho............
Outras receitas .................................................
Resultado financeiro líquido .............................

LUCRO OPERACIONAL ......................................
Receitas (despesas)
não-operacionais líquidas ................................

2.638

1.175

130.997 96.377

Total do ativo .......................................................... 263.111 177.438

aumento de capital............................................
Total do patrimônio líquido ................................

Total do passivo...................................................

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DA REVERSÃO
DO JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO ........
Contribuição social ...............................................
Imposto de renda .................................................

178.811 109.751

LUCRO ANTES DA REVERSÃO DO JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO............................
Reversão do juros sobre o capital próprio............
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO......................

263.111 177.438

LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES
DO CAPITAL – R$................................................

Adiantamento para futuro
Diferido ................................................................
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288,6

2003

2004

2005

188,9

190
8,9
155,7

160
134,1
2004

130
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2002

150,4
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A criação do Escritório de Projetos foi o passo inicial para estabelecer na empresa a cultura do gerenciamento de
projetos, de forma a garantir não só requisitos básicos de qualidade, como prazo e custo, mas efetivamente a satisfação
das necessidades dos clientes. A nova unidade organizacional iniciou suas atividades atuando junto às áreas responsáveis
pelo desenvolvimento dos projetos de aporte de capital, estabelecendo padrões como a Tabela de Aquisição de Produtos
e Serviços de TI – Modalidade Pregão, que normatizou as ações e os prazos médios para as compras, e Relatórios
Mensais de Status, que permitiram identificar e sanar pontos críticos ao andamento de cada projeto.
Outra unidade organizacional criada em 2005 foi a Gerência de Atendimento a Prefeituras, com a finalidade de fortalecer
e ampliar a atuação da Prodesp junto ao mercado representado pelas 645 administrações municipais paulistas. Além
do objetivo mercadológico, com o faturamento de receita extra-Tesouro Estadual, a atuação nesse nicho contribui para
fomentar a adoção de soluções de e-Gov pelos municípios, com benefícios para sua gestão e para o cidadão. A receita
com o atendimento a prefeituras cresceu 116% no exercício.
Dentro do Plano Estratégico de Capacitação, que é direcionado ao desenvolvimento de competências que dêem
sustentabilidade aos negócios da empresa e alinhado às diretrizes de e-Gov do Estado, ocorreram 2.091 participações
de profissionais em cursos de informática, gestão e comportamentais. Cerca de 78% dos profissionais de TI desenvolveram
ou complementaram capacitação intermediária e/ou avançada em informática; 70% dos funcionários da empresa
passaram por treinamento comportamental em áreas como atendimento e interação; e 88% dos gestores desenvolveram
competências destinadas a estimular seu papel de alavancadores de equipes.
Em 2005, a Prodesp também trabalhou na elaboração de instrumento de avaliação por competências comportamentais,
previsto para implantação no primeiro trimestre de 2006. Envolvendo metodologia e regras para análise da performance
individual, além de um sistema informatizado, esse instrumento irá identificar as características de cada funcionário e
compará-las ao perfil esperado do seu cargo, com o objetivo de estabelecer planos de metas de desenvolvimento profissional.
Com o intuito de proporcionar aos profissionais da empresa um ambiente de maior conforto e segurança para o
desenvolvimento de suas atividades, foi iniciada a troca do mobiliário – estações de trabalho e cadeiras, entre outros
itens – em consonância com as determinações da Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, do Ministério do Trabalho.
O programa de troca, que deve envolver todas as unidades da Prodesp, atingiu 547 estações de trabalho em 2005, o
que corresponde a aproximadamente um terço da empresa.
O índice de economia nas compras realizadas por meio de pregões ficou em 17,75%. O valor inicial previsto para as
228 sessões públicas realizadas em 2005 – que era de R$ 289,6 milhões – teve uma redução de R$ 51,4 milhões.
Esses números não incluem o processo licitatório da Intragov, que sozinho representará em 5 anos uma economia de
R$ 600 milhões aos cofres estaduais, conforme já descrito no capítulo Evolução Tecnológica.
Merece destaque na busca da redução contínua de custos, a implantação de novas estratégias de prestação de
serviços, como a adoção do conceito de pontuação sob demanda na manutenção do hardware instalado na empresa
e nos clientes, o que permitirá reduzir em 80% os gastos estimados para dois anos nesse segmento; e a terceirização
integrada dos serviços de impressão, preparação e entrega de documentos, cuja estimativa de economia é da ordem
de 45% em relação ao montante anteriormente despendido.
O Sistema Integrado de Gestão da Produção, cuja implantação se iniciou em 2004, e destina-se ao gerenciamento
dos ativos de TI e dos recursos utilizados na prestação de serviços pelo Data Center Prodesp, recebeu novos módulos.
Com base nas informações gerenciais fornecidas por esse sistema é que foi possível o desenvolvimento das ações
que resultaram nos citados índices de economia nas atividades de manutenção de hardware e de impressão, preparação
e entrega dos documentos processados pela empresa.
Tendo em vista a ampliação do papel da Ouvidoria Prodesp, que vinha atuando em especial junto aos usuários do
Poupatempo, deu-se início à sua integração nas atividades de prestação de serviços aos clientes, mais especificamente
na área de produção. Nesse processo, durante a auditoria semestral para manutenção da ISO 9001 pelo Data Center
e a Central de Atendimento, a Ouvidoria também foi certificada.
No exercício de sua responsabilidade social, além do apoio à formação de mais uma turma de 60 alunos da CoopJovem
e da assinatura de protocolo com a Estação Especial da Lapa para realização de cursos de informática, telemarketing
e relações interpessoais para portadores de necessidades especiais, a Prodesp promoveu, entre seus funcionários
e colaboradores, a terceira edição da campanha “Solidariedade é ...”, que também envolveu o Poupatempo. Em um
mês de campanha foram arrecadadas 240,3 toneladas de alimentos. Desse total, 235,5 toneladas foram de farinha
de trigo, doadas para o Programa de Padarias Artesanais do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo;
e 4,8 toneladas de outros alimentos, entregues a instituições sociais escolhidas pelos próprios doadores e, ainda, ao
Fussesp. A Prodesp também incluiu no pregão da Intragov uma cláusula específica em que o vencedor do processo
licitatório se obrigou a fornecer nos próximos cinco anos, sem ônus para o Estado, mil links de comunicação para
projetos de amplitude social, como o Acessa São Paulo.
Senhores Acionistas,
O processo de construção do e-Gov, pelas próprias características inerentes às tecnologias da informação e da
comunicação, que se inventam e reinventam a cada instante, é altamente dinâmico. Esse mesmo dinamismo é o motor
principal da Prodesp, que busca o aprimoramento contínuo de seus processos, metodologias, profissionais e recursos
técnicos, visando assegurar a seus clientes qualidade e inovação nos serviços prestados. O trabalho desenvolvido
pela empresa em parceria com cada um de seus clientes, como demonstra este breve inventário do ano de 2005,
representa uma contribuição significativa para que o Estado de São Paulo mantenha e consolide sua posição de
referência em e-Gov.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Em milhares de reais)

Reserva

383.925 322.857

59.153

40.749

(50.883) (35.206)
(596)
(517)
(750)
(659)
9.595
6.491
(4.499) (5.106)
(47.133) (34.997)
12.020

5.752

(37)

49

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
PERMANENTE:

200

257,0

(R$ mil)
16,0

Adiantamento

de lucros

Lucros

Capital

Reserva

Reserva

(prejuízos)

social

de capital

legal

acumulados

31 DE DEZEMBRO DE 2003.................. 91.320

para futuro
aumento
Sub-total

de capital

Total

SALDOS EM
416

-

1.939

93.675

4.590

98.265

Integralização de capital .........................

4.590

-

-

-

4.590

(4.590)

-

Doações ..................................................

-

35

-

-

35

-

35

Adiantamento para futuro
3.586

Adiantamentos a funcionários .............................

300

2004

Parcelamento de obrigações
3.003

4.440

327

39.716

sociais e fornecedores ......................................

2.754

Despesas do exercício seguinte ..........................

Fornecedores....................................................

1.356

Outras contas a receber ......................................

(R$ milhões)
17
14
11
8
5
1,9
2 -0,9
-1
2002 2003

383,9
322,9

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

PASSIVO
2005

(R$ milhões)
400

Produtividade por Empregado
(em relação à receita líquida)

Resultado Líquido

Gestão Interna
A Prodesp encerrou o exercício de 2005 com um aumento de cerca de 18,9% em sua receita bruta, que passou de
R$ 322,9 milhões em 2004 para R$ 383,9 milhões. O resultado líquido saltou de R$ 8,9 milhões em 2004 para
R$ 16 milhões.
O capital integralizado da companhia aumentou de R$ 95,9 milhões para R$ 166,2 milhões, principalmente pela
incorporação de parte do aporte de capital de R$ 98,3 milhões destinado ao desenvolvimento dos 17 projetos de
governo eletrônico anteriormente mencionados.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Em milhares de reais)

ATIVO

Receita Bruta

7

7.566

11.983
(1.517)
(4.186)

6.280
9.724
16.004

5.801
(522)
(1.394)

3.885
4.966
8.851

aumento de capital..................................

-

-

-

-

-

7.566

7.566

Ajuste de exercício anterior.....................

-

-

96

(96)

-

-

-

Lucro líquido do exercício .......................

-

-

-

3.885

3.885

-

3.885

Reserva legal......................................

-

-

194

(194)

-

-

-

DE DEZEMBRO DE 2004....................... 95.910

451

290

5.534

102.185

Integralização de capital ......................... 65.373

-

-

-

65.373

(7.566)

57.807

Juros sobre o capital próprio...................

-

-

-

4.966

-

4.966

SALDOS EM 31

4.966

7.566 109.751

Adiantamento para futuro
aumento de capital..................................

-

-

-

-

-

7

7

Lucro líquido do exercício .......................

-

-

-

16.004

16.004

-

16.004

Reserva legal......................................

-

-

315

(315)

-

-

-

Juros sobre o capital próprio ..............

-

-

-

(9.724)

(9.724)

-

(9.724)

DE DEZEMBRO DE 2005.......................166.249

451

605

11.499

178.804

Proposta para destinação do lucro

SALDOS EM 31
4,43

4,06
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Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp
CNPJ: 62.577.929/0001-35
RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2005
Contribuindo para a promoção das boas práticas de governança e de atendimento à sociedade.
(h) Apropriações do Lucro
De acordo com o estatuto social da Companhia e a lei das Sociedades por Ações, a proposta da Administração
para distribuição do lucro líquido, sujeita a ratificação na Assembléia Geral dos Acionistas, considera os juros
sobre o capital próprio que incorporam o valor dos dividendos obrigatórios conforme previsão estatutária.

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Em milhares de reais)

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Administradores e Acionistas da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp
2005
ORIGENS DE RECURSOS:
Das operações
Lucro líquido do exercício...........................................................................................
Itens que não afetam o capital circulante líquido
Depreciação e amortização ...................................................................................
Valor residual do ativo imobilizado baixado ...........................................................

2004

16.004

8.851

25.630
30
41.664

22.424
(49)
31.227

Dos acionistas
Adiantamento para futuro aumento de capital ...........................................................
Integralização de capital (juros sobre o
capital próprio e aporte de capital).............................................................................
Redução do exigível a longo prazo ............................................................................

7

7.566

62.773
(246)

1.055

De terceiros
Doações .....................................................................................................................

-

35

4. IMOBILIZADO

Terrenos ........................................................................
Edifícios ........................................................................
Instalações e benfeitorias .............................................
Equipamentos operacionais..........................................
Direitos de uso e logiciais .............................................
Equipamentos não-operacionais ..................................
Veículos ........................................................................

Taxas anuais de
depreciação %
4
5 - 10
20
20
10
20

Depreciação acumulada ...............................................

Total das origens............................................................................................................... 104.198

39.882

APLICAÇÕES DE RECURSOS:
No ativo permanente
Imobilizado e diferido .................................................................................................
Juros sobre o capital próprio ..........................................................................................
Para outros fins
Aumento do realizável a longo prazo .........................................................................

60.280
9.724

27.324
4.966

758

662

Total das aplicações .........................................................................................................

70.762

32.952

Construções e instalações em andamento...................

6.930

79.321
(59.398)
19.923

2004
3.160
23.851
66.516
80.810
71.710
22.886
484
269.417
(174.307)
95.110
68
95.178

2005
1.280
3.020
4.300
(1.662)
2.638

2004
1.227
1.174
2.402
(1.226)
1.175

5. DIFERIDO
Encargos iniciais de locação a amortizar .....................
Gastos pré-operacionais...............................................

Taxas %
33
20

Amortização acumulada ...............................................

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ..................................... 33.436
REPRESENTADO POR:
No fim do exercício
Ativo circulante ........................................................................................................... 129.616
Passivo circulante....................................................................................................... (76.257)
53.359

2005
3.160
23.851
78.145
89.397
85.341
25.336
484
305.714
(197.664)
108.050
20.286
128.336

6. PARCELAMENTO DE FORNECEDORES
No exercício de 2003 a Companhia ampliou o seu parque computacional, adquirindo uma nova máquina IBM, cujos
pagamentos estão sendo efetuados em 40 parcelas mensais fixas, vencíveis até maio de 2007.
7. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Administração da Companhia tem como procedimento o registro de provisões para contingências considerando
a opinião de seus assessores legais, as informações disponíveis quando do encerramento das demonstrações
contábeis e as estimativas sobre os valores correspondentes. As estimativas utilizadas para constituição das provisões
para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável
das discussões judiciais em andamento.
Em 31 de dezembro de 2005, os processos judiciais movidos contra a Companhia eram, substancialmente, de
natureza trabalhista e, na opinião da Administração, a provisão existente de R$ 7.041 mil (R$ 4.535 mil em 2004)
é considerada adequada para cobertura de eventuais perdas nos processos judiciais.

1. Examinamos o balanço patrimonial da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO – PRODESP, levantado em 31 de dezembro de 2005 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes ao exercício findo naquela
data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos; o volume de transações, o sistema contábil e de controles
internos da empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores
e informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas,
adotadas pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, bem
como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas
que as acompanham, representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, em 31 de dezembro
de 2005 e o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e as aplicações de
seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
4. As demonstrações contábeis relativas ao exercício findo de 31 de dezembro de 2004 foram examinadas por outros
auditores independentes, que emitiram parecer, sem ressalvas, datado de 25 de fevereiro de 2005.
Taboão da Serra, 22 de fevereiro de 2006.
MOREIRA & ASSOCIADOS - AUDITORES
CRC 2 RS 3717 S SP
HERALDO S.S. DE BARCELOS
Contador CRC 1 RS 11609 S SP
Responsável Técnico
ODILSON GONÇALVES FERNANDES
Contador CRC 1 RS 52869 S SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2005

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
No início do exercício
Ativo circulante ........................................................................................................... 79.321
Passivo circulante....................................................................................................... (59.398)
19.923
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO .....................................

33.436

65.041
(52.048)
12.993
6.930

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004
(Valores expressos em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
As operações da Companhia concentram-se na execução de serviços de processamento de dados e tratamento de
informações para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo. Adicionalmente,
a Companhia presta assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral e, mediante contratos,
executa serviços de processamento de dados de interesse de entidades privadas.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e estão
apresentadas com observância da Lei 6.404/76 e alterações posteriores.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
(a) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Constituída por valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas estimadas na realização
dos créditos.
(b) Estoques de Materiais
Os estoques correspondem a material de consumo da Companhia e foram avaliados pelo custo médio de aquisição.
(c) Imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995,
deduzido da depreciação calculada pelo método linear, às taxas estabelecidas em virtude do tempo de vida
útil dos bens (nota 4).
(d) Diferido
Refere-se à importação e aos encargos iniciais incorridos sobre contratos de locação ou aquisição de softwares,
ajustados pela amortização acumulada, conforme exigência dos contratos (nota 5).
(e) Reconhecimento da Receita
A receita é reconhecida à medida que os serviços são prestados. Os valores dos contratos de prestação de
serviços, para os clientes da Administração Direta, têm como base a dotação e respectivas suplementações
orçamentárias constantes do Orçamento do Estado de São Paulo.
(f) Provisão para Imposto de Renda
A provisão foi constituída à alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% do lucro tributável.
(g) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
A contribuição social sobre o lucro líquido foi constituída sobre o lucro ajustado na forma da legislação vigente,
mediante alíquota de 9%.

CAPITAL SOCIAL
O capital social é representado por 3.612.433.600 (2.179.327.795 em 2004) ações ordinárias nominativas sem valor
nominal.
Em 30 de dezembro de 2004, conforme Decreto nº 49.321, o Governo do Estado de São Paulo autorizou aporte de
capital para a Prodesp, destinado ao desenvolvimento (em 2005) de 14 projetos simultâneos na área de tecnologia
da informação, visando melhorar o desempenho do Estado em governo eletrônico.
Estes investimentos foram ampliados para 17 projetos, durante o exercício de 2005, totalizando o valor de R$ 98.262
mil de aporte de capital.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 20 de abril, os Acionistas deliberaram o aumento do capital social
em R$ 12.532 mil (sendo R$ 7.566 por aporte de capital recebido em 2004 e R$ 4.966 mil por incorporação do juros
sobre capital próprio).
Em reunião extraordinária do Conselho de Administração, conforme previsto no artigo 168, letra “b” da Lei nº 6.404/76,
realizada em 15 dezembro, foi aprovado o aumento do capital social em R$ 57.807 mil.
O Capital integralizado passou de R$ 95.910 mil para R$ 166.249 mil.

O Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, reuniu-se para
examinar e dar parecer nos termos da legislação vigente e do estatuto da Sociedade, sobre o Balanço Patrimonial
encerrado em trinta e um de dezembro de 2005 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, do
Movimento das Contas do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações de Recursos. Baseando-se nos exames
e verificações que efetuou mensalmente nos balancetes da Empresa, no parecer final dos auditores independentes
e nos esclarecimentos da diretoria, deliberou considerar as referidas Demonstrações Financeiras em condições de
serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.
Taboão da Serra, 16 de março de 2006.
Eunice Barboza Machado
Júlia Aparecida Cleto de Mello Alves

RESERVAS

Nelson Galdino de Carvalho

Reserva Legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da
Lei 6404/76, até o limite de 20% do capital social.
Juros sobre o Capital Próprio
De acordo com a faculdade prevista na Lei 9249/95, a Companhia calculou os juros sobre o capital próprio com base
na taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente no exercício, no montante de R$ 9.724 mil, (R$ 4.966 mil em 2004),
os quais foram contabilizados em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal e, para efeito destas
demonstrações contábeis, estão sendo apresentados na conta de lucros acumulados, em contrapartida ao passivo
circulante. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido foram reduzidos em R$ 3.114 mil,
aproximadamente, em decorrência da dedução dos juros sobre o capital próprio.
9. SEGUROS
A Companhia tem como política garantir seu patrimônio contra eventuais sinistros, através de cobertura por apólice
de seguro. Os valores são estabelecidos a fim de aproximar o valor segurado aos preços de mercado dos bens.
Destacamos, a seguir, a posição dos principais seguros mantidos na data de encerramento do exercício social:

Objeto
Edificações, máquinas,
equipamentos e utensílios
Veículos
Acidentes pessoais coletivos
Notebooks
Seguro de vida em grupo

Modalidade
Empresarial/Master (multirrisco)/
Incêndio/Roubo
Incêndio/Furto/Colisão
Morte/Invalidez
Queda/Danos elétricos/Roubo
Morte/Invalidez

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente: Adalberto de Moraes Schettert (a partir de 09.06.2005) / Antonio Floriano Pereira Pesaro (até 09.06.2005).
Vice-Presidente: Paulo Sérgio Varella. Conselheiros: Adalnio Senna Ganem; Antonio Floriano Pereira Pesaro; Carlos
Antonio Luque; Carlos Eduardo Correa da Fonseca; Innocêncio de Paula Pereira; Lars Schmidt Grael.

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente
Paulo Sérgio Varella
Diretor Administrativo-Financeiro
Flávio Capello

Importância
segurada
R$ mil

Diretor de Atendimento a Clientes
Aldo Fábio Garda (a partir de 10.11.2005)
189.255
240
85
827
14.196

10. PREJUÍZOS FISCAIS ACUMULADOS
Em 31 de dezembro de 2005, a Companhia tinha R$ 1.483 mil (R$ 8.708 mil em 2004) de base negativa de contribuição
social, a qual poderá ser compensada com os lucros a serem gerados no futuro, limitados à razão de 30% ao ano
do lucro tributável, conforme a legislação em vigor.

José Roberto Gentil Junior (até 10.11.2005)
Diretor de Produção e Serviços
Douglas Viudez

Contadora
Márcia Hasegava
CRC 1 SP 153.785/O-4
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