
A Companhia:

Vinculada à Secretaria de Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo, a Prodesp é 
uma empresa de economia mista (Sociedade Anônima Fechada).
Seus principais acionistas são a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e  a SPPREV.

Principais Produtos:

•Poupatempo
•Desenvolvimento e integração de sistemas em diferentes plataformas; 
•Data Center (hospedagem, operação e gerenciamento de computadores e sistemas 24 horas 
por dia, 7 dias por semana); 
•Call Center; 
•Consultoria e assessoria técnica; 
•Desenvolvimento de Planos Diretores de Informatização; 
•Fábrica de Software; 
•Projeto, implantação e administração de redes; 
•Treinamento; 
•Soluções de Inclusão Digital. 

CNPJ 62577929000135 

Rua Agueda Goncalves, 240 
São Paulo - SP

Telefone: 11 - 68456000 Fax:47870058

Estratégia:

Missão:
Compreender as necessidades de informação e comunicação de nossos clientes, 
proporcionando soluções inovadoras que contribuam para a eficiência e a qualidade 
das ações do setor público

Visão: 
Ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços ao setor público. 

Objetivos Estratégicos:
1. Formar e firmar conceito da Prodesp como prestadora de serviços;
2. Ampliar serviços sem aumento correspondente de estrutura;
3. Ampliar significativamente a confiabilidade, a robustez e a sustentabilidade dos
serviços prestados aos clientes e à população;
4. Ampliar a qualidade dos serviços prestados, melhorando a imagem da empresa
perante seu mercado;
5. Incrementar a participação, o profissionalismo e a confiança, garantindo a visão
sistêmica dos funcionários da empresa;
6. Preservar o conhecimento e as experiências internas dos processos e regras de
negócio dos mercados de atuação;
7. Incrementar a visibilidade e o conhecimento da Prodesp, tanto em seu mercado
profissional, quanto em relação à população em geral;
8. Ampliar e melhorar esforços de responsabilidade socioambiental da empresa; e
9. Promover e instigar a inovação, visando ampliar a oferta de soluções às
necessidades dos clientes.

Informações relevantes 2010

• Um dos principais resultados do exercício de 2010 foi a expansão do Programa 
Poupatempo, que é vinculado à Secretaria de Gestão Pública. Seu reconhecido 
padrão de qualidade no atendimento à população foi estendido a mais de 5,1 milhões 
de cidadãos com a inauguração de novos postos nas cidades de Taubaté, Piracicaba, 
Caraguatatuba, Araraquara, Presidente Prudente, São Carlos, Tatuí, Rio Claro e 
Franca, além da unidade Cidade Ademar, na zona sul da Capital. Juntas, as novas 
unidades têm capacidade para realizar 31 mil atendimentos diários.
• O projeto de modernização e ampliação das salas de teleaudiência criminal da  
Secretaria da Administração Penitenciária, desencadeado em 2009, foi concluído no 
início de 2010. Das 16 salas existentes anteriormente, que foram totalmente  
modernizadas tecnologicamente ainda em 2009, passou-se para 66. Do total de 50 
novas salas, 35 foram implantadas em 2010.
• Entrou em operação em março de 2010, o Sistema Integrado de Licenciamento 
(SIL), que emite licença de funcionamento para empresas direto na Internet. Inúmeros 
trabalhos foram realizados em 2010: inovação do Emprega São Paulo, sistema e- 
CNHsp e e-CRVsp, sistema Weblaudo para o Instituto Adolfo Lutz, Auditoria 
Eletrônica de Órgãos Públicos – Audesp e muitos outros sistemas e módulos em 
tecnologia da informação e comunicação.
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 1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL  R$ mil % R$ mil % R$ mil %
Ativo Circulante 207.636         48,6% 227.463       49,1% 229.555       46,1% 0,9%
Ativo não Circulante: 220.028         51,4% 235.636       50,9% 268.900       53,9% 14,1%
 Realizável L. Prazo 57.734              13,5% 53.775              11,6% 43.986              8,8% ‐18,2%
 Investimentos 23                      0,0% 23                      0,0% 23                      0,0% 0,0%
 Imobilizado 162.271            37,9% 116.035            25,1% 150.811            30,3% 30,0%
Intangível ‐                     0,0% 65.803              14,2% 74.080              14,9% 100,0%
TOTAL DO ATIVO 427.664         100,0% 463.099       100,0% 498.455       100,0% 7,6%

Passivo Circulante 116.565         27,3% 127.466       27,5% 137.039       27,5% 7,5%
Passivo não Circulante 20.949           4,9% 22.838         4,9% 22.780         4,6% ‐0,3%
Patrimônio Líquido 290.150         67,8% 312.795       67,5% 338.636       67,9% 8,3%
TOTAL DO PASSIVO 427.664         100,0% 463.099       100,0% 498.455       100,0% 7,6%

 2. LIQUIDEZ
Liquidez Corrente 1,78                1,78              1,68             
Liquidez geral 1,93                1,87              1,71             

 3. RESULTADOS DAS OPERAÇÕES
      Receita Líquida 395.344         100,0% 421.718       100,0% 466.002       100,0% 10,5%
      Custos Operacionais (303.554)        ‐76,8% (327.051)      ‐77,6% (367.431)      ‐78,8% 12,3%
      Lucro Bruto 91.790           23,2% 94.667         22,4% 98.571         21,2% 4,1%
      Despesas Operacionais  (45.403)          ‐11,5% (54.997)        ‐13,0% (63.457)        ‐13,6% 15,4%
      Lucro Antes do IR e CS 46.387           11,7% 39.670         9,4% 35.114         7,5% ‐11,5%
      IR e CS s/ o Lucro (11.811)          ‐3,0% (11.345)        ‐2,7% (7.844)          ‐1,7% ‐30,9%
      Lucro Líquido 34.576           8,7% 28.325         6,7% 27.270         5,9% ‐3,7%
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