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SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)

Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp
CNPJ: 62.577.929/0001-35

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2008

2008 2007

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a) RESULTADO AJUSTADO
( + ) Lucro Líquido do Exercício ...................................................................................................... 18.237 23.917
( + ) Depreciação / Amortização...................................................................................................... 38.660 33.885
( - ) Provisões .................................................................................................................................. 4.606 (7.180)
( - ) Resultado com baixa de Ativo Fixo .......................................................................................... 5 58

( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO .................................................................................................... 61.508 50.680

b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE
( - ) Contas a Receber de Clientes ................................................................................................. (23.938) (27.445)
( - ) Despesas Antecipadas ............................................................................................................. (2.180) (6.233)
( - ) Outras Contas a Receber......................................................................................................... (1.788) 3.180
( - ) Estoques ................................................................................................................................... 217 1.094

( = ) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE ........................................... (27.689) (29.404)

c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE
( + ) Fornecedores........................................................................................................................... 3.321 9.101
( - ) Impostos a pagar ...................................................................................................................... (2.921) 5.448
( - ) Salários e Encargos a Pagar.................................................................................................... 4.473 3.153
( - ) Parcelamento de Obrigações................................................................................................... - (1.001)
( - ) Contas a Pagar ......................................................................................................................... (42) 124

( = ) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE ...................................... 4.831 16.825
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ................................................................................ 38.650 38.101

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
( + ) Depósito para Recursos .......................................................................................................... (783) (196)
( + ) Valores a Receber ................................................................................................................... 1.677 (9.499)
( + ) Outras Despesas Antecipadas ................................................................................................ 5.697 (6.168)
( + ) Parcelamento de Obrigações a Fornecedores ....................................................................... - (755)
( + ) Ajuste de Exercícios Anteriores............................................................................................... - (34)
( - ) Novos Imobilizados................................................................................................................... (38.227) (47.659)

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ........................................................................ (31.636) (64.311)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
( + ) Juros sobre Capital Próprio ..................................................................................................... 8.469 642
( + ) Integralização de Capital em Dinheiro .................................................................................... 10.124 16.904

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS ..................................................................... 18.593 17.546

4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ( 1 + 2 + 3 ) .................................................................... 25.607 (8.664)

5 - SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO ..................................... 40.037 48.701

6 - SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO......................................... 65.644 40.037

7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO ( 5 - 6 ) ........................................................................... 25.607 (8.664)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)

2008 2007

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS.................................................................................. 450.795 417.105

DEDUÇÕES:
ISS .................................................................................................................................................... (13.753) (13.672)
PIS/ PASEP ...................................................................................................................................... (7.438) (6.882)
COFINS ............................................................................................................................................ (34.260) (31.700)

(55.451) (52.254)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA..................................................................................................... 395.344 364.851

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS .............................................................................................. (303.554) (285.835)

LUCRO BRUTO .................................................................................................................................... 91.790 79.016

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
Despesas gerais e administrativas ................................................................................................... (46.904) (34.557)
Participação nos Resultados ............................................................................................................ (7.601) (6.200)
Depreciação e amortização .............................................................................................................. (529) (797)
Honorários da Diretoria e do Conselho ............................................................................................ (2.155) (2.095)
Outras Receitas ................................................................................................................................ 6.466 7.673
Despesas Financeiras ...................................................................................................................... (52) (15)
Receitas Financeiras ........................................................................................................................ 5.377 3.642
Juros sobre o Capital Próprio ........................................................................................................... (16.339) (13.641)

(61.737) (45.990)

LUCRO OPERACIONAL....................................................................................................................... 30.053 33.026
Outras Receitas (despesas) líquidas .................................................................................................... (5) (58)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
E DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO ........................................................ 30.048 32.968

Contribuição Social........................................................................................................................... (3.163) (2.396)
Imposto de Renda ............................................................................................................................ (8.648) (6.655)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO....................................................................................................... 18.237 23.917
Reversão Juros sobre o Capital Próprio ............................................................................................... 16.339 13.641

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS REVERSÃO
DO JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO......................................................................................... 34.576 37.558

LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO CAPITAL - R$ ...................................................................... 6,59 9,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

PASSIVOATIVO

2008 2007

CIRCULANTE:

Disponibilidades .................................... 65.644 40.037

Contas a Receber de Clientes............... 158.830 134.892

Provisão para Crédito de

Liquidação Duvidosa ............................. (560) (648)

Estoques de Materiais ........................... 1.128 1.345

Outras Contas a Receber...................... 13.525 12.076

Adiantamentos a Funcionários .............. 1.943 1.604

Despesas do Exercício Seguinte........... 10.711 8.531

251.221 197.837

NÃO CIRCULANTE:

Realizável a Longo Prazo

Depósitos para Recursos

e Outros ............................................ 3.967 3.184

Outras Despesas Antecipadas.......... 1.486 7.184

Valores a Receber............................. 8.696 10.373

Permanente

Investimentos ........................................ 23 23

Imobilizado ............................................ 148.352 151.717

Diferido .................................................. 13.919 10.990

176.443 183.471

Total do Ativo............................................ 427.664 381.308

2008 2007

CIRCULANTE:

Fornecedores......................................... 58.283 54.962

Salários e Encargos Sociais .................. 13.260 12.256

Provisão p/ Férias, Salários

e Encargos Sociais ................................ 22.915 19.446

Impostos a Recolher .............................. 12.179 15.099

Juros Sobre o Capital Próprio

e Dividendos .......................................... 9.363 6.284

Contas a Pagar ...................................... 565 608

116.565 108.655

NÃO CIRCULANTE:

Exigível a Longo Prazo

Provisão para Contingências............. 20.949 16.255

20.949 16.255

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Capital Social..................................... 259.029 191.491

Reservas de Capital .......................... 455 455

Reserva Legal ................................... 3.217 2.305

Lucros Acumulados ........................... 17.325 45.243

Adiantamento Para Futuro

Aumento de Capital ........................... 10.124 16.904

290.150 256.398

Total do Passivo ....................................... 427.664 381.308

Reserva Adiantamento
de lucros Lucros para futuro

Capital Reserva Reserva prejuízos aumento
social de capital legal acumulados Subtotal de capital Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................... 166.249 451 1.109 22.557 190.366 7.053 197.419

Integralização de Capital.................................................................................................................................................................... 7.053 - - - 7.053 (7.053) -
Juros Sobre o Capital Próprio ............................................................................................................................................................ 18.189 - -  - 18.189 - 18.189
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ................................................................................................................................. - - - - - 16.904 16.904
Ajuste de Exercício Anterior ............................................................................................................................................................... - - - (34) (34) - (34)

Doações......................................................................................................................................................................................... - 4 - - 4 - 4
Lucro Líquido do Exercício................................................................................................................................................................. - - - 37.558 37.558 - 37.558
Proposta para destinação do Lucro

Reserva Legal................................................................................................................................................................................ - - 1.196 (1.196) - - -
Juros Sobre o Capital Próprio........................................................................................................................................................ - - - (13.641) (13.641) - (13.641)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................... 191.491 455 2.305 45.243 239.495 16.904 256.398

Integralização de Capital.................................................................................................................................................................... 62.148 - - (45.243) 16.904 (16.904) 0
Juros Sobre o Capital Próprio ............................................................................................................................................................ 5.390 - - - 5.390 - 5.390
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ................................................................................................................................. - - - - - 10.124 10.124
Ajuste de Exercício Anterior ............................................................................................................................................................... - - - - - - -
   Doações.......................................................................................................................................................................................... - - - - - - -
Lucro Líquido do Exercício................................................................................................................................................................. - - - 34.576 34.576 - 34.576
Proposta para destinação do Lucro

Reserva Legal................................................................................................................................................................................ - - 912 (912) - - -
Juros Sobre o Capital Próprio........................................................................................................................................................ - - - (16.339) (16.339) - (16.339)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................... 259.029 455 3.217 17.325 280.026 10.124 290.150

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)

2008 2007

1 ) RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS........................................................... 450.879 427.499

Serviços Prestados ........................................................................................................ 450.796 417.105

Outras Receitas (Despesas) .......................................................................................... (5) (58)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................................. 88 10.452

2 ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ............................................................ 176.654 170.230

Custo dos Serviços Prestados....................................................................................... 153.168 146.797

Despesas Operacionais ................................................................................................. 19.678 19.665

Outros ............................................................................................................................. 3.809 3.769

3 ) VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1 - 2 )................................................................... 274.224 257.269

4 ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO .................................................. 36.215 32.142

5 ) VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3 - 4 ) ............. 238.010 225.127

6 ) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA................................... 11.842 11.315

Receitas Financeiras...................................................................................................... 5.377 3.642

Outras Receitas (operacionais) ..................................................................................... 6.466 7.673

7 ) VALOR ADICIONADO BRUTO A DISTRIBUIR ( 5 - 6 ) ......................................... 249.852 236.442

8 ) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO % %

GOVERNO...................................................................................................................... 101.694 41% 92.620 39%

EMPREGADOS .............................................................................................................. 113.530 45% 106.249 45%

ACIONISTAS................................................................................................................... 16.339 7% 13.641 6%

RETIDO (REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO) .................................................. 18.237 7% 23.917 10%

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS ......................................................... 52 0,02% 15 0,01%

249.852 100% 236.442 100%

Senhores Acionistas,
Ao longo de 2008, paralelamente ao trabalho diário de processamento de grandes
volumes de informações, a Prodesp direcionou seu conhecimento e esforços produtivos
para iniciativas inovadoras do Governo do Estado de São Paulo. Uma delas foi o
Emprega São Paulo, portal Internet de intermediação de mão-de-obra da Secretaria
do Emprego e Relações do Trabalho que funciona como um grande banco de currículos
profissionais, proporcionando o encontro entre cidadãos desempregados ou à procura
de uma nova oportunidade no mercado de trabalho e empregadores que precisam de
mão-de-obra. Entre agosto e dezembro de 2008, o Emprega São Paulo registrou em
seu cadastro 445 mil candidatos, 32,8 mil empregadores  e 300 mil vagas ofertadas.
Após o recadastramento de cerca de 580 mil servidores estaduais em 2007,
foi desenvolvido para a Secretaria de Gestão Pública, em 2008, um novo aplicativo, já
idealizado como módulo do futuro sistema de gestão de todos os recursos humanos
do Estado, o GuiaRH. Com esse novo aplicativo, que tem como principal característica
a disponibilidade para atualização permanente, basta que no mês de seu aniversário
o servidor acesse o sistema e faça as eventuais atualizações necessárias em seu
cadastro, eliminando-se, dessa forma, a necessidade de recadastramentos em massa.
A implantação de um sistema web para a Secretaria da Educação permitiu que os
questionários de docentes do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo) fosse aplicado via Internet a 80 mil profissionais que
desempenham a função de supervisores de ensino, diretores de escola, professores
coordenadores e professores das 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª
série do Ensino Médio. A eliminação dos questionários em papel suprimiu os custos de
impressão e distribuição, bem como agilizou o retorno das informações à Secretaria
da Educação. Apenas em papel, foram economizadas perto de 2 milhões de folhas.
O Poupatempo, programa vinculado à Secretaria de Gestão Pública, ganhou dois novos
postos em 2008. Com capacidade para seis mil atendimentos diários, o Poupatempo
Osasco reúne cerca de 250 serviços em cinco mil metros quadrados de área. A unidade

foi concebida para atender um público potencial de 2 milhões de pessoas de Osasco
e sete municípios vizinhos. Também com cerca de 250 serviços, e com quatro mil e
quinhentos metros quadrados de área, o Poupatempo Santos foi dimensionado para
5,5 mil atendimentos diários. Seu público potencial é de 1,7 milhão de cidadãos dos
nove municípios da baixada santista.
Em relação ao atendimento a clientes, vários outros trabalhos merecem destaque,
como a implantação de um novo sistema para emissão de Atestado de Antecedentes
Criminais nos postos Poupatempo, mais ágil e seguro; a expansão do Acessa São
Paulo, com a inauguração de 71 novas unidades de atendimento, elevando para 435
o número de municípios atendidos pelo programa; e a implantação da primeira fase do
Audesp - Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, permitindo que os municípios
passassem a enviar via Internet suas peças de planejamento e balancetes mensais ao
Tribunal de Contas do Estado.
Em termos de infra-estrutura e evolução tecnológica, o Data Center Prodesp atingiu
a marca de mil servidores físicos hospedados em suas dependências, uma mostra da
credibilidade do ambiente e dos serviços de processamento da empresa junto a seus
clientes. Paralelamente, foram concluídas as obras que duplicaram a capacidade de
hospedagem de servidores físicos no local – para receber até dois mil equipamentos.
Também foi construída uma segunda sala cofre para abrigar equipamentos e sistemas
de missão crítica de diferentes clientes. E em dezembro de 2008, o Data Center
conquistou sua terceira certificação ISO, a 20000, relacionada à gestão de serviços de
tecnologia da informação.
A segurança das informações hospedadas no Data Center Prodesp aumentou com a
criação de um Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança - CSIRT (Computer Security
Incident Response Team). O grupo faz parte de uma rede de outros CSIRTs em todo o
mundo, que visa aumentar a segurança na Internet. Ao receber, analisar, tratar e responder
às notificações de incidentes de segurança da informação, o CSIRT Prodesp aumentará
a confiabilidade das redes atendidas pela empresa, inclusive do domínio sp.gov.br.

Em continuidade ao processo de melhoria das práticas empresariais, foi concebida a
Metodologia de Processos de Negócios e Produtos Prodesp (PNPP), que será
adotada na empresa a partir de 2009. Tal metodologia organizará e padronizará,
inicialmente, os procedimentos de atendimento a clientes, desde o recebimento da
demanda até a entrega formal daquilo que foi produzido. A aplicação dessa
metodologia resultará na melhoria da produtividade; na redução de riscos nos
projetos; e no aumento da qualidade dos serviços e da satisfação do cliente.
Quanto à gestão de recursos humanos, o Sistema de Avaliação por Competências
Comportamentais 180º foi alterado para 360º. Além de o funcionário fazer sua auto-
avaliação e ser avaliado por sua chefia e um colega de equipe, ele também passou a
avaliar seu superior imediato. Já a capacitação do corpo funcional no ano envolveu
5707 participações em cursos e eventos de caráter administrativo e direcionados à
tecnologia da informação, totalizando mais de 60,7 mil horas de treinamento.
A prática da responsabilidade social contemplou, entre outras ações, o apoio à
formação de uma nova turma de 60 treinandos da CoopJovem - Sociedade
Cooperativa de Trabalho de Assistentes ao Jovem, com o fornecimento de
alimentação, transporte e espaço para a realização de cursos como os de marcenaria,
informática básica, horticultura, língua inglesa e panificação. No aspecto ambiental, a
Prodesp encaminhou para empresa especializada em descontaminação e reciclagem
5050 lâmpadas fluorescentes, além de dar destinação final adequada a dois
transformadores à base de PCB, composto químico mais conhecido como ascarel,
que estavam desativados.
A íntegra do Relatório de Administração e de Responsabilidade Social de 2008, aqui
apresentados de forma resumida, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas
na sede da Companhia, além de estar publicada no jornal Valor Econômico de 9 de
abril de 2009 e disponível na Internet (www.prodesp.sp.gov.br).

Diretoria Executiva

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2008

2008 2007

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

a) RESULTADO AJUSTADO
( + ) Lucro Líquido do Exercício ...................................................................................................... 18.237 23.917
( + ) Depreciação / Amortização...................................................................................................... 38.660 33.885
( - ) Provisões .................................................................................................................................. 4.606 (7.180)
( - ) Resultado com baixa de Ativo Fixo .......................................................................................... 5 58

( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO .................................................................................................... 61.508 50.680

b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE
( - ) Contas a Receber de Clientes ................................................................................................. (23.938) (27.445)
( - ) Despesas Antecipadas ............................................................................................................. (2.180) (6.233)
( - ) Outras Contas a Receber......................................................................................................... (1.788) 3.180
( - ) Estoques ................................................................................................................................... 217 1.094

( = ) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE ........................................... (27.689) (29.404)

c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE
( + ) Fornecedores........................................................................................................................... 3.321 9.101
( - ) Impostos a pagar ...................................................................................................................... (2.921) 5.448
( - ) Salários e Encargos a Pagar.................................................................................................... 4.473 3.153
( - ) Parcelamento de Obrigações................................................................................................... - (1.001)
( - ) Contas a Pagar ......................................................................................................................... (42) 124

( = ) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE ...................................... 4.831 16.825
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ................................................................................ 38.650 38.101

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
( + ) Depósito para Recursos .......................................................................................................... (783) (196)
( + ) Valores a Receber ................................................................................................................... 1.677 (9.499)
( + ) Outras Despesas Antecipadas ................................................................................................ 5.697 (6.168)
( + ) Parcelamento de Obrigações a Fornecedores ....................................................................... - (755)
( + ) Ajuste de Exercícios Anteriores............................................................................................... - (34)
( - ) Novos Imobilizados................................................................................................................... (38.227) (47.659)

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS ........................................................................ (31.636) (64.311)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
( + ) Juros sobre Capital Próprio ..................................................................................................... 8.469 642
( + ) Integralização de Capital em Dinheiro .................................................................................... 10.124 16.904

(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS ..................................................................... 18.593 17.546

4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES ( 1 + 2 + 3 ) .................................................................... 25.607 (8.664)

5 - SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO ..................................... 40.037 48.701

6 - SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO......................................... 65.644 40.037

7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO ( 5 - 6 ) ........................................................................... 25.607 (8.664)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)

2008 2007

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS.................................................................................. 450.795 417.105

DEDUÇÕES:
ISS .................................................................................................................................................... (13.753) (13.672)
PIS/ PASEP ...................................................................................................................................... (7.438) (6.882)
COFINS ............................................................................................................................................ (34.260) (31.700)

(55.451) (52.254)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA..................................................................................................... 395.344 364.851

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS .............................................................................................. (303.554) (285.835)

LUCRO BRUTO .................................................................................................................................... 91.790 79.016

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
Despesas gerais e administrativas ................................................................................................... (46.904) (34.557)
Participação nos Resultados ............................................................................................................ (7.601) (6.200)
Depreciação e amortização .............................................................................................................. (529) (797)
Honorários da Diretoria e do Conselho ............................................................................................ (2.155) (2.095)
Outras Receitas ................................................................................................................................ 6.466 7.673
Despesas Financeiras ...................................................................................................................... (52) (15)
Receitas Financeiras ........................................................................................................................ 5.377 3.642
Juros sobre o Capital Próprio ........................................................................................................... (16.339) (13.641)

(61.737) (45.990)

LUCRO OPERACIONAL....................................................................................................................... 30.053 33.026
Outras Receitas (despesas) líquidas .................................................................................................... (5) (58)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
E DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO ........................................................ 30.048 32.968

Contribuição Social........................................................................................................................... (3.163) (2.396)
Imposto de Renda ............................................................................................................................ (8.648) (6.655)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO....................................................................................................... 18.237 23.917
Reversão Juros sobre o Capital Próprio ............................................................................................... 16.339 13.641

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS REVERSÃO
DO JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO......................................................................................... 34.576 37.558

LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO CAPITAL - R$ ...................................................................... 6,59 9,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

PASSIVOATIVO

2008 2007

CIRCULANTE:

Disponibilidades .................................... 65.644 40.037

Contas a Receber de Clientes............... 158.830 134.892

Provisão para Crédito de

Liquidação Duvidosa ............................. (560) (648)

Estoques de Materiais ........................... 1.128 1.345

Outras Contas a Receber...................... 13.525 12.076

Adiantamentos a Funcionários .............. 1.943 1.604

Despesas do Exercício Seguinte........... 10.711 8.531

251.221 197.837

NÃO CIRCULANTE:

Realizável a Longo Prazo

Depósitos para Recursos

e Outros ............................................ 3.967 3.184

Outras Despesas Antecipadas.......... 1.486 7.184

Valores a Receber............................. 8.696 10.373

Permanente

Investimentos ........................................ 23 23

Imobilizado ............................................ 148.352 151.717

Diferido .................................................. 13.919 10.990

176.443 183.471

Total do Ativo............................................ 427.664 381.308

2008 2007

CIRCULANTE:

Fornecedores......................................... 58.283 54.962

Salários e Encargos Sociais .................. 13.260 12.256

Provisão p/ Férias, Salários

e Encargos Sociais ................................ 22.915 19.446

Impostos a Recolher .............................. 12.179 15.099

Juros Sobre o Capital Próprio

e Dividendos .......................................... 9.363 6.284

Contas a Pagar ...................................... 565 608

116.565 108.655

NÃO CIRCULANTE:

Exigível a Longo Prazo

Provisão para Contingências............. 20.949 16.255

20.949 16.255

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

Capital Social..................................... 259.029 191.491

Reservas de Capital .......................... 455 455

Reserva Legal ................................... 3.217 2.305

Lucros Acumulados ........................... 17.325 45.243

Adiantamento Para Futuro

Aumento de Capital ........................... 10.124 16.904

290.150 256.398

Total do Passivo ....................................... 427.664 381.308

Reserva Adiantamento
de lucros Lucros para futuro

Capital Reserva Reserva prejuízos aumento
social de capital legal acumulados Subtotal de capital Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................... 166.249 451 1.109 22.557 190.366 7.053 197.419

Integralização de Capital.................................................................................................................................................................... 7.053 - - - 7.053 (7.053) -
Juros Sobre o Capital Próprio ............................................................................................................................................................ 18.189 - -  - 18.189 - 18.189
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ................................................................................................................................. - - - - - 16.904 16.904
Ajuste de Exercício Anterior ............................................................................................................................................................... - - - (34) (34) - (34)

Doações......................................................................................................................................................................................... - 4 - - 4 - 4
Lucro Líquido do Exercício................................................................................................................................................................. - - - 37.558 37.558 - 37.558
Proposta para destinação do Lucro

Reserva Legal................................................................................................................................................................................ - - 1.196 (1.196) - - -
Juros Sobre o Capital Próprio........................................................................................................................................................ - - - (13.641) (13.641) - (13.641)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007....................................................................................................................................... 191.491 455 2.305 45.243 239.495 16.904 256.398

Integralização de Capital.................................................................................................................................................................... 62.148 - - (45.243) 16.904 (16.904) 0
Juros Sobre o Capital Próprio ............................................................................................................................................................ 5.390 - - - 5.390 - 5.390
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ................................................................................................................................. - - - - - 10.124 10.124
Ajuste de Exercício Anterior ............................................................................................................................................................... - - - - - - -
   Doações.......................................................................................................................................................................................... - - - - - - -
Lucro Líquido do Exercício................................................................................................................................................................. - - - 34.576 34.576 - 34.576
Proposta para destinação do Lucro

Reserva Legal................................................................................................................................................................................ - - 912 (912) - - -
Juros Sobre o Capital Próprio........................................................................................................................................................ - - - (16.339) (16.339) - (16.339)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008....................................................................................................................................... 259.029 455 3.217 17.325 280.026 10.124 290.150

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)

2008 2007

1 ) RECEITA BRUTA SERVIÇOS PRESTADOS........................................................... 450.879 427.499

Serviços Prestados ........................................................................................................ 450.796 417.105

Outras Receitas (Despesas) .......................................................................................... (5) (58)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa ............................................................. 88 10.452

2 ) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS ............................................................ 176.654 170.230

Custo dos Serviços Prestados....................................................................................... 153.168 146.797

Despesas Operacionais ................................................................................................. 19.678 19.665

Outros ............................................................................................................................. 3.809 3.769

3 ) VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1 - 2 )................................................................... 274.224 257.269

4 ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO .................................................. 36.215 32.142

5 ) VALOR ADICIONADO BRUTO PRODUZIDO PELA ENTIDADE ( 3 - 4 ) ............. 238.010 225.127

6 ) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA................................... 11.842 11.315

Receitas Financeiras...................................................................................................... 5.377 3.642

Outras Receitas (operacionais) ..................................................................................... 6.466 7.673

7 ) VALOR ADICIONADO BRUTO A DISTRIBUIR ( 5 - 6 ) ......................................... 249.852 236.442

8 ) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO % %

GOVERNO...................................................................................................................... 101.694 41% 92.620 39%

EMPREGADOS .............................................................................................................. 113.530 45% 106.249 45%

ACIONISTAS................................................................................................................... 16.339 7% 13.641 6%

RETIDO (REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO) .................................................. 18.237 7% 23.917 10%

REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS ......................................................... 52 0,02% 15 0,01%

249.852 100% 236.442 100%

Senhores Acionistas,
Ao longo de 2008, paralelamente ao trabalho diário de processamento de grandes
volumes de informações, a Prodesp direcionou seu conhecimento e esforços produtivos
para iniciativas inovadoras do Governo do Estado de São Paulo. Uma delas foi o
Emprega São Paulo, portal Internet de intermediação de mão-de-obra da Secretaria
do Emprego e Relações do Trabalho que funciona como um grande banco de currículos
profissionais, proporcionando o encontro entre cidadãos desempregados ou à procura
de uma nova oportunidade no mercado de trabalho e empregadores que precisam de
mão-de-obra. Entre agosto e dezembro de 2008, o Emprega São Paulo registrou em
seu cadastro 445 mil candidatos, 32,8 mil empregadores  e 300 mil vagas ofertadas.
Após o recadastramento de cerca de 580 mil servidores estaduais em 2007,
foi desenvolvido para a Secretaria de Gestão Pública, em 2008, um novo aplicativo, já
idealizado como módulo do futuro sistema de gestão de todos os recursos humanos
do Estado, o GuiaRH. Com esse novo aplicativo, que tem como principal característica
a disponibilidade para atualização permanente, basta que no mês de seu aniversário
o servidor acesse o sistema e faça as eventuais atualizações necessárias em seu
cadastro, eliminando-se, dessa forma, a necessidade de recadastramentos em massa.
A implantação de um sistema web para a Secretaria da Educação permitiu que os
questionários de docentes do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar
do Estado de São Paulo) fosse aplicado via Internet a 80 mil profissionais que
desempenham a função de supervisores de ensino, diretores de escola, professores
coordenadores e professores das 2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª
série do Ensino Médio. A eliminação dos questionários em papel suprimiu os custos de
impressão e distribuição, bem como agilizou o retorno das informações à Secretaria
da Educação. Apenas em papel, foram economizadas perto de 2 milhões de folhas.
O Poupatempo, programa vinculado à Secretaria de Gestão Pública, ganhou dois novos
postos em 2008. Com capacidade para seis mil atendimentos diários, o Poupatempo
Osasco reúne cerca de 250 serviços em cinco mil metros quadrados de área. A unidade

foi concebida para atender um público potencial de 2 milhões de pessoas de Osasco
e sete municípios vizinhos. Também com cerca de 250 serviços, e com quatro mil e
quinhentos metros quadrados de área, o Poupatempo Santos foi dimensionado para
5,5 mil atendimentos diários. Seu público potencial é de 1,7 milhão de cidadãos dos
nove municípios da baixada santista.
Em relação ao atendimento a clientes, vários outros trabalhos merecem destaque,
como a implantação de um novo sistema para emissão de Atestado de Antecedentes
Criminais nos postos Poupatempo, mais ágil e seguro; a expansão do Acessa São
Paulo, com a inauguração de 71 novas unidades de atendimento, elevando para 435
o número de municípios atendidos pelo programa; e a implantação da primeira fase do
Audesp - Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos, permitindo que os municípios
passassem a enviar via Internet suas peças de planejamento e balancetes mensais ao
Tribunal de Contas do Estado.
Em termos de infra-estrutura e evolução tecnológica, o Data Center Prodesp atingiu
a marca de mil servidores físicos hospedados em suas dependências, uma mostra da
credibilidade do ambiente e dos serviços de processamento da empresa junto a seus
clientes. Paralelamente, foram concluídas as obras que duplicaram a capacidade de
hospedagem de servidores físicos no local – para receber até dois mil equipamentos.
Também foi construída uma segunda sala cofre para abrigar equipamentos e sistemas
de missão crítica de diferentes clientes. E em dezembro de 2008, o Data Center
conquistou sua terceira certificação ISO, a 20000, relacionada à gestão de serviços de
tecnologia da informação.
A segurança das informações hospedadas no Data Center Prodesp aumentou com a
criação de um Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança - CSIRT (Computer Security
Incident Response Team). O grupo faz parte de uma rede de outros CSIRTs em todo o
mundo, que visa aumentar a segurança na Internet. Ao receber, analisar, tratar e responder
às notificações de incidentes de segurança da informação, o CSIRT Prodesp aumentará
a confiabilidade das redes atendidas pela empresa, inclusive do domínio sp.gov.br.

Em continuidade ao processo de melhoria das práticas empresariais, foi concebida a
Metodologia de Processos de Negócios e Produtos Prodesp (PNPP), que será
adotada na empresa a partir de 2009. Tal metodologia organizará e padronizará,
inicialmente, os procedimentos de atendimento a clientes, desde o recebimento da
demanda até a entrega formal daquilo que foi produzido. A aplicação dessa
metodologia resultará na melhoria da produtividade; na redução de riscos nos
projetos; e no aumento da qualidade dos serviços e da satisfação do cliente.
Quanto à gestão de recursos humanos, o Sistema de Avaliação por Competências
Comportamentais 180º foi alterado para 360º. Além de o funcionário fazer sua auto-
avaliação e ser avaliado por sua chefia e um colega de equipe, ele também passou a
avaliar seu superior imediato. Já a capacitação do corpo funcional no ano envolveu
5707 participações em cursos e eventos de caráter administrativo e direcionados à
tecnologia da informação, totalizando mais de 60,7 mil horas de treinamento.
A prática da responsabilidade social contemplou, entre outras ações, o apoio à
formação de uma nova turma de 60 treinandos da CoopJovem - Sociedade
Cooperativa de Trabalho de Assistentes ao Jovem, com o fornecimento de
alimentação, transporte e espaço para a realização de cursos como os de marcenaria,
informática básica, horticultura, língua inglesa e panificação. No aspecto ambiental, a
Prodesp encaminhou para empresa especializada em descontaminação e reciclagem
5050 lâmpadas fluorescentes, além de dar destinação final adequada a dois
transformadores à base de PCB, composto químico mais conhecido como ascarel,
que estavam desativados.
A íntegra do Relatório de Administração e de Responsabilidade Social de 2008, aqui
apresentados de forma resumida, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas
na sede da Companhia, além de estar publicada no jornal Valor Econômico de 9 de
abril de 2009 e disponível na Internet (www.prodesp.sp.gov.br).

Diretoria Executiva

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Em milhares de reais)
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SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

IImos. Srs. Diretores e Acionistas da PRODESP - CIA. DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo - SP
1. Examinamos o balanço patrimonial da PRODESP - CIA. DE PROCESSAMENTO DE

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2008, as respectivas
demonstrações do resultado das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa e do valor adicionado, correspondentes ao exercício findo nessa 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 do trabalho, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações, o sistema contábil e o sistema de controles internos da entidade;
b) A constatação com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e
c) A avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas
adotadas pela administração da entidade, bem como a apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto;

3. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da PRODESP - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2008, o resultado de suas operações, as
mutações de seu patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores
adicionados nas operações referentes ao exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e
aplicações de recursos desse exercício, sobre as quais emitimos parecer sem
ressalva datado de 22 de fevereiro de 2008. Conforme mencionado na nota
explicativa nº 12, as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir
de 1º de janeiro de 2008. As demonstrações contábeis referentes ao exercício

findo de 31 de dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as
demonstrações contábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007.

5. As demonstrações dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2007, preparadas em conexão com as demonstrações contábeis
do exercício de 2008, foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essas demonstrações estão
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação
às demonstrações contábeis mencionadas no parágrafo 4, tomadas em conjunto.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2009

AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-PR Nº 4.400/O-3

Contador. Fabiano Ricardo Pereira
CRC-PR Nº 51.691/O-6

Sócios
Contador. Antonio Carlos Dóro
CRC-PR Nº 15783/O-3

Contadora
Maria de Fatima R. Tolentino - CRC Nº 1 SP 165.515/O-1

12. IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.638/07 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449/08

A Lei nº 11.638/2007 tem como objetivo atualizar as regras contábeis brasileiras e aprofundar a harmonização destas regras com
os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), por meio dos
International Financial Reporting Standards (IFRS).
Em virtude dessa Lei a Companhia destaca:

a - apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), pelo método indireto e da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2008;

b - eliminação da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR);

c - a não existência de efeitos a serem registrados nas informações anuais, decorrentes da irrelevância na introdução do conceito
de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e para as operações relevantes de curto prazo.

7. DIFERIDO
Taxas % 2008 2007

Encargos iniciais de locação a amortizar............................................................. 33 1.381 1.381
Gastos pré-operacionais...................................................................................... 20 17.546 13.121

18.927 14.502
Amortização acumulada ...................................................................................... (5.008) (3.512)

13.919 10.990

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Valores expressos em milhares de reais)

8. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Conforme estabelecido no artigo 4.º do Decreto Estadual nº 41.497, de 26 de dezembro de 1996, a Companhia implantou o
Programa de Participação nos Resultados baseado em metas operacionais e financeiras previamente estabelecidas, entre a mesma
e seus empregados. O montante previsto dessa participação no exercício de 2.008 foi de R$ 7.601 mil (R$ 6.200 mil em 2007).

9. 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 2008, os processos judiciais movidos contra a Companhia eram de natureza trabalhista e cíveis e, na
opinião da Administração, a provisão existente de R$ 20.949 mil (R$ 16.255 mil em 2007) é considerada adequada para cobertura
de eventuais perdas nos processos judiciais.

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) CAPITAL SOCIAL
O capital social é representado por 5.245.113.944 (4.091.418.026 em 2007) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

b) RESERVAS

• 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.

c) 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$ 16.339 mil, (R$ 13.641 mil em 2007), 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$ 5.457 mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos
juros sobre o capital próprio. Em dezembro de 2008 a Companhia, a título de antecipação, efetuou pagamento de R$ 6.976 mil
aos acionistas (R$ 7.357 mil em dezembro de 2007).

d) LUCROS ACUMULADOS
O montante de R$ 45.243 mil de 2007, conforme deliberação da Assembléia dos Acionistas, realizada em 22 de abril de 2008, foi
incorporado ao Capital Social. O montante apresentado de R$ 17.325 mil, em 2008 corresponde ao lucro líquido do exercício,
após as destinações legais, a ser submetido à apreciação da Assembléia Geral Ordinária.

e) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
O “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital” no valor de R$ 10.124 mil foi recebido do acionista controlador e a capitalização
ocorrerá conforme previsto no artigo 13, item VIII, do estatuto social.

11. SEGUROS

A Companhia tem como política garantir seu patrimônio contra eventuais sinistros, por meio 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:

Importância
segurada

Objeto Modalidade R$ mil

Edificações, máquinas, Empresarial/Master (multirrisco)/
equipamentos e utensílios Incêndio/Roubo 266.681
Veículos Incêndio/Furto/Colisão 210
Acidentes pessoais coletivos Morte/Invalidez 86
“Notebooks” Queda/Danos elétricos/Roubo 197.738
Seguro de vida em grupo Morte/Invalidez 11.580

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
em milhares de reais 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 6).
(d) Diferido – Formado por gastos pré-operacionais e valores referentes à importação e aos encargos iniciais incorridos sobre
contratos de locação ou aquisição de softwares, registrados pelo custo de aquisição e ajustados pela amortização acumulada
(Nota 7).
(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, pela sistemática de lucro real, à alíquota de 15% acrescido do
adicional de 10% do lucro tributável, isto é, sobre o lucro do exercício ajustado nos termos previstos da legislação fiscal vigente.
(g) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída
sobre o lucro tributável, mediante alíquota de 9%.
(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 (Notas 10c e 10d).

4. DISPONIBILIDADES 2008 2007
Caixa ................................................................. 51 45
Bancos - Conta Movimento ............................... 228 1.235
Bancos - Aplicação Financeira .......................... 65.365 38.757

65.644 40.037

O saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2008 e 2007 contemplam os rendimentos financeiros auferidos e
reconhecidos pró-rata até a data do balanço.

5. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE E OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS
A Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação
de softwares.

6. IMOBILIZADO
Taxas anuais de
depreciação % 2008 2007

Terrenos ...................................................................................................... - 3.160 3.160
Edifícios....................................................................................................... 4 23.851 23.851
Instalações e benfeitorias ........................................................................... 5 - 10 95.931 93.445
Equipamentos operacionais........................................................................ 20 145.305 126.040
Direitos de Uso e Logiciais.......................................................................... 20 137.999 124.930
Equipamentos não operacionais................................................................. 10 30.019 28.207
Veículos....................................................................................................... 20 302 302

436.567 399.935

Depreciação acumulada ............................................................................. (288.885) (252.169)
147.682 147.767

Construções e instalações em andamento ................................................. 670 3.950
148.352 151.717

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 2008 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício,
do Movimento das contas do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado e do Fluxo de
Caixa. 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, 17 de março de 2009

Carmem Aparecida Abad Eunice Barboza Machado Nelson Galdino de Carvalho
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SECRETARIA DE
GESTÃO PÚBLICA

IImos. Srs. Diretores e Acionistas da PRODESP - CIA. DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo - SP
1. Examinamos o balanço patrimonial da PRODESP - CIA. DE PROCESSAMENTO DE

DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2008, as respectivas
demonstrações do resultado das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de
caixa e do valor adicionado, correspondentes ao exercício findo nessa 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 do trabalho, considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações, o sistema contábil e o sistema de controles internos da entidade;
b) A constatação com base em testes, das evidências e dos registros que
suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e
c) A avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas
adotadas pela administração da entidade, bem como a apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto;

3. Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da PRODESP - CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2008, o resultado de suas operações, as
mutações de seu patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores
adicionados nas operações referentes ao exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e
aplicações de recursos desse exercício, sobre as quais emitimos parecer sem
ressalva datado de 22 de fevereiro de 2008. Conforme mencionado na nota
explicativa nº 12, as práticas contábeis adotadas no Brasil foram alteradas a partir
de 1º de janeiro de 2008. As demonstrações contábeis referentes ao exercício

findo de 31 de dezembro de 2007, apresentadas de forma conjunta com as
demonstrações contábeis de 2008, foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil vigentes até 31 de dezembro de 2007.

5. As demonstrações dos fluxos de caixa correspondentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2007, preparadas em conexão com as demonstrações contábeis
do exercício de 2008, foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essas demonstrações estão
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação
às demonstrações contábeis mencionadas no parágrafo 4, tomadas em conjunto.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2009

AUDIPLAN AUDITORES INDEPENDENTES
CRC-PR Nº 4.400/O-3

Contador. Fabiano Ricardo Pereira
CRC-PR Nº 51.691/O-6

Sócios
Contador. Antonio Carlos Dóro
CRC-PR Nº 15783/O-3

Contadora
Maria de Fatima R. Tolentino - CRC Nº 1 SP 165.515/O-1

12. IMPACTO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.638/07 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449/08

A Lei nº 11.638/2007 tem como objetivo atualizar as regras contábeis brasileiras e aprofundar a harmonização destas regras com
os pronunciamentos internacionais, em especial os emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB), por meio dos
International Financial Reporting Standards (IFRS).
Em virtude dessa Lei a Companhia destaca:

a - apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), pelo método indireto e da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2008;

b - eliminação da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR);

c - a não existência de efeitos a serem registrados nas informações anuais, decorrentes da irrelevância na introdução do conceito
de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e para as operações relevantes de curto prazo.

7. DIFERIDO
Taxas % 2008 2007

Encargos iniciais de locação a amortizar............................................................. 33 1.381 1.381
Gastos pré-operacionais...................................................................................... 20 17.546 13.121

18.927 14.502
Amortização acumulada ...................................................................................... (5.008) (3.512)

13.919 10.990

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

(Valores expressos em milhares de reais)

8. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Conforme estabelecido no artigo 4.º do Decreto Estadual nº 41.497, de 26 de dezembro de 1996, a Companhia implantou o
Programa de Participação nos Resultados baseado em metas operacionais e financeiras previamente estabelecidas, entre a mesma
e seus empregados. O montante previsto dessa participação no exercício de 2.008 foi de R$ 7.601 mil (R$ 6.200 mil em 2007).

9. 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 2008, os processos judiciais movidos contra a Companhia eram de natureza trabalhista e cíveis e, na
opinião da Administração, a provisão existente de R$ 20.949 mil (R$ 16.255 mil em 2007) é considerada adequada para cobertura
de eventuais perdas nos processos judiciais.

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) CAPITAL SOCIAL
O capital social é representado por 5.245.113.944 (4.091.418.026 em 2007) ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

b) RESERVAS

• 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.

c) 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$ 16.339 mil, (R$ 13.641 mil em 2007), 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$ 5.457 mil, aproximadamente, em decorrência da dedução dos
juros sobre o capital próprio. Em dezembro de 2008 a Companhia, a título de antecipação, efetuou pagamento de R$ 6.976 mil
aos acionistas (R$ 7.357 mil em dezembro de 2007).

d) LUCROS ACUMULADOS
O montante de R$ 45.243 mil de 2007, conforme deliberação da Assembléia dos Acionistas, realizada em 22 de abril de 2008, foi
incorporado ao Capital Social. O montante apresentado de R$ 17.325 mil, em 2008 corresponde ao lucro líquido do exercício,
após as destinações legais, a ser submetido à apreciação da Assembléia Geral Ordinária.

e) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
O “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital” no valor de R$ 10.124 mil foi recebido do acionista controlador e a capitalização
ocorrerá conforme previsto no artigo 13, item VIII, do estatuto social.

11. SEGUROS

A Companhia tem como política garantir seu patrimônio contra eventuais sinistros, por meio 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:

Importância
segurada

Objeto Modalidade R$ mil

Edificações, máquinas, Empresarial/Master (multirrisco)/
equipamentos e utensílios Incêndio/Roubo 266.681
Veículos Incêndio/Furto/Colisão 210
Acidentes pessoais coletivos Morte/Invalidez 86
“Notebooks” Queda/Danos elétricos/Roubo 197.738
Seguro de vida em grupo Morte/Invalidez 11.580

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
em milhares de reais 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 6).
(d) Diferido – Formado por gastos pré-operacionais e valores referentes à importação e aos encargos iniciais incorridos sobre
contratos de locação ou aquisição de softwares, registrados pelo custo de aquisição e ajustados pela amortização acumulada
(Nota 7).
(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, pela sistemática de lucro real, à alíquota de 15% acrescido do
adicional de 10% do lucro tributável, isto é, sobre o lucro do exercício ajustado nos termos previstos da legislação fiscal vigente.
(g) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída
sobre o lucro tributável, mediante alíquota de 9%.
(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 (Notas 10c e 10d).

4. DISPONIBILIDADES 2008 2007
Caixa ................................................................. 51 45
Bancos - Conta Movimento ............................... 228 1.235
Bancos - Aplicação Financeira .......................... 65.365 38.757

65.644 40.037

O saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2008 e 2007 contemplam os rendimentos financeiros auferidos e
reconhecidos pró-rata até a data do balanço.

5. DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE E OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS
A Companhia permanece com sua política constante de atualizações tecnológicas por meio de efetivação de contratos de locação
de softwares.

6. IMOBILIZADO
Taxas anuais de
depreciação % 2008 2007

Terrenos ...................................................................................................... - 3.160 3.160
Edifícios....................................................................................................... 4 23.851 23.851
Instalações e benfeitorias ........................................................................... 5 - 10 95.931 93.445
Equipamentos operacionais........................................................................ 20 145.305 126.040
Direitos de Uso e Logiciais.......................................................................... 20 137.999 124.930
Equipamentos não operacionais................................................................. 10 30.019 28.207
Veículos....................................................................................................... 20 302 302

436.567 399.935

Depreciação acumulada ............................................................................. (288.885) (252.169)
147.682 147.767

Construções e instalações em andamento ................................................. 670 3.950
148.352 151.717

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 2008 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício,
do Movimento das contas do Patrimônio Líquido, do Valor Adicionado e do Fluxo de
Caixa. 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, 17 de março de 2009
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