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RESUMO 

 

A Secretaria de Transportes e Obras Públicas reassumiu em 2007 papel que havia perdido há 

décadas para suas autarquias de formular as políticas públicas e definir as diretrizes para o 

Sistema de Transportes e Obras Públicas. No entanto, este reposicionamento ficou 

comprometido pelos anos nos quais a SETOP não desempenhava esta função, já que neste 

período não foram criados sistemas de informação que subsidiassem a tomada de decisão. 

Não se sabia os avanços físicos dos projetos ou seus gastos financeiros. Como contramedida 

a esta desorganização das informações foi criado o Sistema de Gestão Estratégica - SIGES, 

que de forma simples e tempestiva dirimiu este problema sem gerar custo adicional para a 

SETOP. Baseado na idéia de um "apresentador" de documentos o SIGES reuniu informações 

já existentes, mas até o momento restrita a poucos, bem como desenvolveu uma série de 

outras informações e as disponibilizou de forma facilitada e remota. Utilizando a plataforma 

web para garantir a máxima descentralização das informações o SIGES tem como princípio 

básico a visualização de documentos gerados em softwares já conhecidos pelos usuários, caso 

do PDF e do pacote de programas do Microsoft Office (Excel, Word, etc). 
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1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR 

A partir da Lei Delegada nº 164 de 2007 a Secretaria de Transportes e Obras Públicas 

do Estado de Minas Gerais (SETOP) reassumiu sua função precípua, mas que até o 

momento não era realizado, de planejar e definir as políticas públicas do setor de infra-

estrutura do Estado. A criação de efetivos instrumentos de governança corporativa, 

como o Conselho de Administração das autarquias e diretorias colegiadas, induziu uma 

alteração significativa no processo de tomada de decisão. Essa nova realidade permitiu 

o reposicionamento da SETOP, que passou a estabelecer diretrizes para as autarquias do 

Sistema de Transportes e Obras Públicas, o Departamento de Estradas de Rodagem, o 

DER/MG, e o Departamento Estadual de Obras Públicas, o DEOP. 

Para compreender a situação observada anteriormente à publicação da Lei, é necessário 

explicitar duas questões basilares. Inicialmente havia uma concentração dos recursos 

destinados a investimentos em infra-estrutura nos orçamentos das autarquias do 

Sistema, adiciona-se a isso a ausência de mecanismos efetivos de monitoramento das 

obras públicas em que estes recursos eram despendidos. Em decorrência deste fato 

observava-se outro gargalo, as arenas decisórias eram externas à SETOP culminando 

em sobreposição de competências, na qual as autarquias absorviam de atribuições 

estratégicas da SETOP .   

Levando-se em consideração o contexto citado acima e o recebimento, por décadas 

consecutivas, dos maiores montantes de recursos destinados ao Sistema de Transportes 

e Obras Públicas, entende-se as razões que conduziram o DER/MG a assumir o papel de 

ator principal no setor de infra-estrutura do Estado de Minas Gerais. Obviamente esse 

posicionamento fez com que este órgão apresentasse resistência ao novo modelo que 

seria implementado a partir da reforma administrativa realizada em 2007.   
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Havia, portanto, um cenário de completo desalinhamento entre os órgãos decorrente de 

um histórico construído durante décadas. Em contraposição houve uma deliberação 

governamental para que a SETOP centralizasse as decisões estratégicas e de 

investimento  relacionadas as obras públicas. Com isso, passou a ser competência das 

autarquias somente o papel de executores das ações planejadas e definidas pela SETOP. 

Neste momento a alta administração da SETOP encontra um sério problema. Em 

decorrência do papel exercido até então, a SETOP, não possuía bases de dados 

disponíveis, nem mesmo processos previamente definidos de produção de informação. 

Era tão complexa a realidade observada que as informações utilizadas pela alta 

administração para planejar e dar diretrizes muitas vezes não existia, e quando existiam 

estavam em mais de um banco de dados, o que gerava duplicidade e inconsistências, de 

forma a reduzir a confiabilidade das mesmas.  

Por vezes chegava-se ao extremo das autarquias não repassarem as informações com 

receio de não perder o status alcançado até ali. A informação estava sendo utilizada 

como um patrimônio das instituições que poderiam garantir a elas a manutenção do 

status quo. Os servidores públicos em atividade se apropriavam das informações em 

benefício próprio, utilizando-as como instrumento de permanência no cargo. Verificava-

se também lentidão no repasse da informação impactando na validade e utilidade das 

mesmas. Comprometia-se assim a transparência nas ações públicas, dificultando o 

acesso ao cidadão de informações relativas ao retorno dos investimentos realizados.  Os 

órgãos de comunicação tinham dificuldade de encontrar a informação crível e 

tempestiva.  Em diversos momentos foram solicitadas informações pela sociedade civil 

ou por órgãos de mídia, em que a área de comunicação não foi capaz de fornecer 

informações validas e atualizadas. 
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Qualquer tipo de iniciativa de gerenciamento de projetos era insustentável, pois sem 

informação o monitoramento dos avanços ou mesmo criação de séries históricas fica 

comprometido.  

É bom lembrar, por fim, que a desorganização do processo de produção de informações 

levava a um constante desperdício de recursos públicos, uma vez que a tomada de 

decisão era apoiada em conhecimentos tácitos e percepções individuais, dificultando o 

alcance das escolhas ótimas e impactando indiretamente o erário. 

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Sistema de Gestão Estratégica – SIGES, da Secretaria de Transportes e Obras 

Públicas, é um sistema de informações estruturado no formato de um site, amplo e 

remoto, ou seja, disponível através de plataforma Web para usuários com perfis 

diferenciados, que utiliza recursos simples e intuitivos de provimento de informações 

táticas e estratégicas, sustentado por um fluxo de processos que permite a atualização 

tempestiva das informações nele disponíveis. 

Sua estrutura tecnológica é simples e prevê uma ambiente no qual o “site” servirá 

de apresentador de uma série de documentos que já vinham sendo produzidos, mas que 

ficavam restritos a poucas pessoas. Estes documentos estão disponíveis em Excel, PDF 

e outros softwares de fácil acesso e manipulação, e que dispensam treinamentos mais 

aprofundados. Portanto, o SIGES mostra em formato de internet (HTML) estes 

documentos, bem como uma série de outras informações que são produzidas a partir 

destas informações primárias ali divulgadas.  

Este sistema se estrutura através de quatro eixos principais de distribuição de 

informações, que estão dispostos na primeira tela do sistema. O menu inicial é 
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composto pelos seguintes botões: Portfólio, Obras Públicas, Desempenho Financeiro e 

Planejamento Estratégico. Em Portfólio são apresentadas informações sobre o 

desempenho físico e financeiro dos Projetos em andamento no Sistema de Transportes e 

Obras Públicas, obedecendo estes a classificação oficial do Governo em Estruturadores, 

e Não Estruturadores (Associados e Especiais). Os projetos estruturadores sob 

responsabilidade dos órgãos do Sistema de Transportes e Obras Públicas estão 

disponíveis no SIGES na tela de entrada, denominada “Resumo Geral”. Nela estão 

disponíveis o farol de cada projeto (em consonância com as definições do escritório de 

projetos do Estado - GERAES), seu gerente e dados orçamentário-financeiros (Crédito 

Autorizado, Despesa Empenhada e Despesa Liquidada).  

O detalhamento de informações de cada projeto estruturador pode ser obtido 

através de “um clique” sobre o nome do projeto. Neste espaço podem ser observados 

dados históricos sobre o desempenho destes tais como número de obras concluídas e 

valor investido por ano; podem ser visualizados para alguns projetos a localização 

geográfica das intervenções através de mapas; o desempenho orçamentário-financeiro 

mensal do projeto no ano corrente através de gráfico que explicita os principais 

momentos orçamentário-financeiros (crédito inicial, crédito autorizado, cota 

descentralizada, despesa empenhada e despesa liquidada). Vale lembrar que neste 

espaço está disponível também o documento de acompanhamento oficial do projeto 

junto a Secretaria de Planejamento e Gestão, SEPLAG, o Status Report, no qual são 

periodicamente atualizados os avanços na realização dos marcos e o alcance das metas 

previamente definidas. Como exemplo o anexo 1 traz a tela detalhada do Projeto 

Estruturador PROMG (Programa de Recuperação e Manutenção Continuada do Estado 

de Minas Gerais). 
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Para atender à classificação estabelecida no Plano Plurianual de Gestão 

Governamental – PPAG, os Projetos Não Estruturadores foram dispostos com a 

subdivisão de Projetos Associados e Projetos Especiais. Para estes projetos foi 

desenvolvida uma metodologia de acompanhamento específica, haja vista o volume 

representativo de recursos aplicados nesse portfólio (R$ 610 milhões de crédito 

autorizado) e a ausência de instrumentos de monitoramento destes pelo Estado. 

Informações detalhadas acerca de tempo, escopo, responsabilidades e aquisições sobre 

tais projetos podem ser obtidas no SIGES. 

No botão “Desempenho Financeiro” estão disponíveis gráficos demonstrativos 

da execução orçamentária e financeira mensal das despesas de custeio e do investimento 

dos órgãos, sendo permitida a opção de agregação para aferição do desempenho 

financeiro do Sistema como um todo. O recurso gráfico permite a realização de análises 

comparativas entre os órgãos referentes à utilização efetiva dos recursos 

disponibilizados. A constatação de que determinado órgão apresenta uma execução 

financeira desproporcional ao volume de recursos disponibilizados sinaliza para alta 

administração a possibilidade de existir falhas no planejamento orçamentário ou 

gargalos em processos operacionais, possibilitando a adoção de medidas corretivas para 

plena e efetiva utilização dos recursos disponíveis para o Sistema de Transportes e 

Obras Públicas. O anexo 2 apresenta a tela de desempenho financeiro do SIGES em seu 

maior nível de agregação, grupo custeio mais capital dos três órgãos do Sistema mais o 

Fundo Estadual de Transportes – FUNTRANS. 

O botão “Obras Públicas” leva aos botões “Quadro Geral” e “Plano Geral de 

Obras Públicas”. No “Quadro Geral” são apresentadas as obras concluídas em 2007 e 

andamento no DEOP. Pode ser visualizada a representatividade por cliente (Entidades 
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do Governo do Estado que demandam obras públicas) do valor total dos contratos, dos 

aditivos de custo e do quantitativo de obras. A opção de detalhamento apresenta as 

referidas informações de forma gráfica como apresentado no anexo 3. 

Outro recurso do “Quaro Geral” é o acompanhamento das 10 maiores obras em 

andamento no DEOP, o que permite a priorização de esforços pela alta administração. 

Informações importantes são extraídas das análises. Como se pode observar no gráfico 

do anexo 4, do universo de 201 obras em andamento no DEOP, as 10 maiores 

representam mais de 50% do volume financeiro contratado, um montante superior a R$ 

200 milhões 

No botão “Plano Geral de Obras Públicas” estão disponíveis diretrizes e 

explicações sobre o Plano Geral de Obras (PGO), definido como o instrumento de 

planejamento e controle das obras públicas a serem realizadas em Minas Gerais de 

2008/2011. Dessa forma, as Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações que 

possuírem previsão de obras até 2011 devem orientar suas ações através do PGO. A 

previsão inicial das obras a serem realizadas até 2010 também é apresentada neste 

documento. Consolidadas tais informações, a alta administração da SETOP pode 

antecipar etapas das obras previstas para os próximos anos, acelerando assim, os 

processos de construção das obras públicas em Minas Gerais.  

Ao clicar no botão “Planejamento Estratégico” surge uma nova tela com quatro 

botões: Acordo de Resultados de 1ª Etapa, Acordo de Resultados de 2ª Etapa, Mapa 

Estratégico e Orientações Estratégicas. 

Em Acordo de resultados de 1ª Etapa, o que se vê são os quatro pilares do 

instrumento de pactuação: Agenda Setorial, Resultados Finalísticos, Racionalização dos 

Gastos e Desempenho dos Projetos Estruturadores. As Agendas Setoriais dos três 
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órgãos são apresentadas de forma gerencial. Todos os itens são listados com seus 

produtos, responsáveis, problemas e contramedidas, e com o respectivo farol de status. 

Os itens listados são hierarquizados pelo farol, assim o que estiver em vermelho (atraso 

constatado) aparece primeiro, seguidos dos faróis amarelo e verde (possibilidade de 

atraso e dentro do prazo, respectivamente). 

Completando o item AR 1ª Etapa tem-se ainda um botão que leva para o quadro 

de Resultados Finalísticos com suas metas e descritivos de cálculos, outro que leva para 

a Racionalização dos Gastos, onde se encontram os resultados dos trabalhos de 

racionalização do custeio e um último que remete ao desempenho dos projetos 

estruturadores no que tange a suas notas globais mensais. 

Em Acordo de Resultados de 2ª Etapa, está disponível a lista completa dos 

indicadores e ações de todas as equipes com as metas pactuadas e as realizações até a 

data de atualização do sistema. Assim como na Agenda Setorial a disponibilização é 

hierarquizada de acordo com o farol de situação.  

A contratualização de resultados é uma tendência de modernização da 

Administração Pública. No Estado de Minas Gerais, os Acordos de Resultados vêm 

expressando a evolução desta tendência desde o início do “Choque de Gestão” em 2004.  

Percebendo a relevância estratégica dos Acordos de Resultados para uma gestão pública 

de qualidade, o SIGES destinou amplo espaço de seu escopo ao monitoramento, 

controle e avaliação dos itens, indicadores e metas que compõem os Acordos de 

Resultados da SETOP. Foi observada uma externalidade positiva a partir da publicidade 

destas informações. Os chefes de equipes passaram a se preocupar com sua situação no 

Acordo de Resultados, na medida em que o SIGES disponibilizou estas informações e 
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elas ficaram sempre acessíveis ao Secretário da pasta e a todos os outros chefes de 

equipe. 

Os últimos dois tópicos disponíveis no botão “Planejamento Estratégico” são os 

mapas estratégicos e as orientações estratégicas. Informações que não carecem de 

atualização constante, mas que eram acessíveis a uma parcela muito restrita dos 

funcionários. 

Para o pleno entendimento de como se estruturam estes vários eixos descritos 

acima é importante observar o anexo 5 que traz a árvore do SIGES, quais são e como 

estão dispostos os temas abordados pelo sistema. 

2.1 Objetivos que se Propôs e Resultados Visados 

O SIGES é direcionado a subsidiar a tomada de decisão da alta administração da 

SETOP, auxiliando-os nas definições de curto, médio e longo prazo. Informações 

relativas ao andamento das obras ajudam nas decisões mais imediatas. A 

disponibilização dos planejamentos realizados auxilia na correção de rumos de 

programas em andamento. Já as séries históricas ao demonstrar tendências permitem 

que os planejamentos futuros sejam adequados à realidade, construídos com maior 

objetividade e com a redução de incertezas. 

O SIGES pretende, portanto, reduzir a assimetria de informações existente entre 

os vários atores do Sistema de Transportes e Obras Públicas. O instrumento se propõe a 

fornecer informações facilitadas e confiáveis para o setor de comunicação com o 

propósito de reduzir o tempo de resposta às demandas provenientes dos atores internos e 

externos ao governo.  
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Outro ponto relevante é a disseminação das informações estratégicas do Sistema 

SETOP para as Coordenadorias Regionais do DER. Quarenta unidades destas estão 

espalhadas pelo interior do Estado executando as políticas definidas pela SETOP. O 

SIGES se propõe, então, a integrar os responsáveis por estas unidades com os órgãos 

centrais localizados na capital do Estado. 

Um tópico imprescindível aos sistemas de contratualização de resultados é a 

transparência, seja ela para os próprios acordantes ou para o público beneficiário das 

metas pactuadas. Buscando ir além da publicação dos textos dos Acordos de 

Resultados, seus relatórios de execução e de avaliação na internet (sítio eletrônico da 

SEPLAG), a Assessoria de Gerenciamento de Projetos da SETOP (AGP) publica 

mensalmente o monitoramento de todos os itens acordados no SIGES. 

Com a publicização periódica das metas e dos respectivos desempenhos, todas as 

equipes preocupam-se em não parecer relapsas ou incompetentes em relação às demais. 

A “vitrine” do SIGES faz com que todos se empenhem em não serem rotulados como 

“não realizou” ou “realizou parcialmente” frente aos demais. O efeito prático deste 

receio compartilhado é a melhoria da atuação das equipes em prol das metas a serem 

atingidas.  

O SIGES se propõe, ainda, a ser o canal exclusivo no provimento das 

informações, centralizando-as em um lugar único com vistas a evitar duplicidade de 

informações, bem como melhorar a acessibilidade às mesmas. Esta centralização produz 

efeitos positivos importantes de serem ressaltados. A otimização conferida ao processo 

de busca por informações eleva a celeridade na produção dos trabalhos de comunicação 

social e reduz a margem de erros ou divulgações inapropriadas. 
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Outrossim, pretende-se eliminar ruídos internos que por várias vezes são criados a 

partir da inexistência de informações consolidadas e disponíveis. O SIGES auxilia na 

redução das divergências entre as áreas decorrentes de informações conflitantes, que 

podem motivar desarmonias na instituição.  

As análises da AGP e a constante mineração dos dados produzem novas 

informações, o que confere o caráter de permanente evolução do sistema. As melhorias 

contínuas também facilitam a adequação imediata do SIGES ao surgimento de novas 

demandas por informação. 

2.2 Público-Alvo da Iniciativa 

O SIGES destina-se prioritariamente à alta administração do Sistema SETOP e ao 

órgão de comunicação social da instituição. O SIGES facilitou, ainda, a interação entre 

a SETOP e as instâncias mais elevadas de poder no Estado de Minas Gerais, como é o 

caso do Vice-Governador que por ter acesso ao SIGES pode acompanhar com 

proximidade as atividades desempenhadas pelo Sistema SETOP. O Programa Estado 

para Resultados e a alta administração da SEPLAG também possuem acesso ao sistema 

e se beneficiam das informações ali constantes.  

Além destes, beneficiam-se do SIGES todos os Coordenadores Regionais, os 

gerentes de projetos sejam de estruturadores ou não, pois ganharam uma ferramenta 

dinâmica na organização e no monitoramento dos seus programas. Os escritórios de 

projeto dos três órgãos do Sistema de Transportes e Obras Públicas (Unidade de 

Gerenciamento da Estratégia e de Projetos – UNGEP/DEOP; Assessoria Estratégica 

para Alcance de Resultados – ASR/DER; Assessoria de Gerenciamento de Projetos – 
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AGP/SETOP) possuem a partir do SIGES um ambiente de trocas de informação de 

forma ágil e organizada.  

Obviamente, quando as decisões do poder público são menos subjetivas e mais 

transparentes é gerado um grande benefício à sociedade, pois além de saber com mais 

precisão as realizações governamentais e aumenta a segurança de que o governo esta 

aplicando os recursos provenientes da atividade de tributação de forma eficaz e com 

vistas à melhoria da qualidade de vida da população. 

 O armazenamento das informações leva ainda ao atendimento de outro grupo 

que são os gestores públicos vindouros que, independente da continuidade política, 

terão acesso ao que este governo executou tendo, portanto, tranqüilas transições futuras.  

2.3 Concepção e Trabalho em Equipe 

Para o entendimento da concepção do projeto é importante entender a estrutura 

computacional por trás do mesmo. A arquitetura computacional do SIGES é a MVC 

(Modelo Visualização Controle) que possui as seguintes camadas, como o próprio nome 

indica: 

Camada de apresentação ou visualização: É a camada de interface com o usuário e 

é usada para receber a entrada de dados e apresentar o resultado para o usuário. Esta 

camada inclui os elementos de exibição no cliente: tabelas, gráficos, campos de edição, 

botões de ação, imagens, etc.  

Camada com a lógica da Aplicação: É o coração da aplicação. Responsável por 

tudo que a aplicação vai fazer. Esta camada modela os dados e o comportamento por 

atrás do processo de negócios e se preocupa apenas com o armazenamento, 
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manipulação e geração de dados. É a camada da aplicação que possui as regras de 

negócio do sistema. 

Camada de Controle: determina o fluxo da apresentação servindo como uma 

camada intermediária entre a camada de apresentação e a lógica. Esta camada controla e 

mapeia as ações executadas no sistema. 

As principais vantagens da arquitetura MVC são as seguintes: 

 Como o modelo MVC gerencia múltiplos visualizadores usando o mesmo 

modelo é fácil manter, testar e atualizar o SIGES; 

 É muito simples incluir novas funcionalidades no sistema sem danificar as partes 

e regras já implementadas; 

 Torna a aplicação escalável; 

 É possível ter desenvolvimento em paralelo para o modelo, visualizador e 

controle, pois estas camadas são independentes.  

O SIGES foi implementado em três ambientes com o objetivo de facilitar a 

manutenção do sistema. Os ambientes disponibilizados são os seguintes: 

Ambiente de desenvolvimento: são os computadores da Assessoria de 

Gerenciamento de Projetos. Estes computadores se dividem em dois grupos: 

Computadores de analistas de sistemas: são usados para implementar novas 

funcionalidades no SIGES. Nestes computadores temos instaladas as ferramentas 

Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition e Microsoft SQLServer Express 

Edition. Todas as informações produzidas neste ambiente são replicadas para um 

repositório de informações que fica localizado em um servidor denominado SKY. 

Computadores de administradores públicos: são usados para manter as 

informações a serem disponibilizadas no SIGES. Nestes computadores temos instalada 
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a ferramenta Microsoft Excel. Esta ferramenta é usada para produzir as informações e 

os gráficos do SIGES.  

Ambiente de testes: é um computador de maior capacidade (servidor). Este 

servidor está nomeado na rede da SETOP como AGPTESTE. Esta máquina está 

preparada para disponibilizar o SIGES via intranet. Este ambiente é usado para testar e 

validar as informações que serão atualizadas e colocadas no ambiente de produção. 

Ambiente de produção: é um servidor semelhante ao ambiente de teste, mas com 

maior capacidade. Neste servidor estão hospedadas as informações que são acessadas 

pelos usuários do SIGES. 

O sistema possui uma tela inicial de autenticação com os campos de login e senha. 

Somente usuários cadastrados no SIGES e autenticados (login e senha informados 

corretamente) podem acessar as informações contidas nele. 

Os usuários cadastrados no SIGES possuem dois tipos de perfis:  

 perfil de administrador que permite cadastrar novos usuários e cadastro de 

atualizações do sistema; 

 perfil não administrador que não permite acessar o cadastro de usuários e nem o 

cadastro de atualizações do sistema. 

Além dos perfis mencionados acima, o SIGES possui um mecanismo de bloqueio 

de acesso. Com isto, é possível bloquear os menus do SIGES que determinado usuário 

não possa vir a acessar.  

Para atender o requisito de segurança, disponibilizamos o SIGES na rede do 

Governo de Minas Gerias. Somente máquinas ligadas na rede e com usuários de rede 

autenticados é possível acessar o endereço eletrônico do Sistema.  O endereço 

eletrônico é o seguinte: http://www.agp.mg.gov.br/siges 

http://www.agp.mg.gov.br/siges
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Pode-se assegurar que o trabalho em equipe foi fundamental para o êxito do 

projeto. Como as várias faces do sistema foram distribuídas entre todos os membros da 

equipe, ficando cada um responsável por uma parte, acrescido do fato de que todas estas 

faces são interdependentes, criou-se uma espécie de responsabilização mútua pelo 

projeto, na qual todos se dedicavam ao máximo para a plena realização do projeto 

SIGES.  

A complementaridade dos membros foi outro ponto crucial. Como cada um da 

equipe tem uma especialidade diversificada o trabalho ficou mais dinâmico e sinérgico. 

Todos colaboraram com suas especificidades cientes da sua importância para o todo, e 

desta forma quando alguém apresentava carência de conhecimento técnico específico 

outro membro que porventura o tivesse se inclinava a ajudar. A própria condição 

funcional dos membros da equipe favoreceu este intercâmbio de aprendizado, na 

medida em que dos cinco membros da equipe três são servidores públicos estaduais 

efetivos e os outros dois são servidores de recrutamento amplo com boas experiências 

no setor privado.  

Deve ser ressaltado, ainda, que as relações internas favoreceram o projeto. O 

clima organizacional construído fomentava essa trajetória, uma vez que a equipe já 

havia passado por tormentas anteriores que propiciaram a desobstrução dos canais de 

comunicação, e ainda levou a uma estabilização nas relações de poder.        

2.4 Ações e Etapas da Implementação 

A primeira ação realizada no sentido de fomentar a criação de um sistema 

informatizado de consolidação das informações foi a criação do Escritório de Projetos 

na SETOP, a AGP.  Sua formatação legal foi efetivada em março de 2007 através da 
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promulgação da lei delegada supracitada, quando se incluiu a unidade no organograma 

da Secretaria de Transportes e Obras Públicas com subordinação direta ao Secretário de 

Estado. 

As atividades de estruturação da AGP iniciaram-se assimilando responsabilidades 

relativas ao gerenciamento de projetos do órgão e absorção de algumas atividades de 

modernização institucional como foi o caso do Planejamento Estratégico que culminou 

na assinatura do Acordo de Resultados.   

Os primeiros trabalhos se deram no sentido de elaborar este planejamento 

estratégico, instrumento que até aquela data não havia sido realizado pelo Sistema de 

Transportes e Obras Públicas. O resultado deste trabalho auxiliou as ações de 

gerenciamento de projetos, uma vez que foram definidos objetivos estratégicos 

direcionadores da atuação do órgão e das entidades vinculadas. A partir desta iniciativa 

ficaram evidenciados para o escritório de projetos quais seriam os projetos prioritários, 

ou seja, aqueles que demandariam monitoramento intensivo, e aqueles que poderiam ser 

monitorados com menor intensidade.   

Após a conclusão dos trabalhos de planejamento, houve uma solicitação expressa 

por parte do Secretário-Adjunto para que fosse iniciado um processo de levantamento, 

organização e disponibilização das informações que os três órgãos já vinham 

produzindo. A intenção declarada deste membro da alta administração era criar 

parâmetros que sinalizassem eventuais desvios a tempo de propor medidas que 

levassem à correção de rumos.  

Desta feita, o responsável pela AGP convocou reunião com todos os membros da 

equipe para juntos definirem o melhor formato para atender a referida solicitação. A 

primeira deliberação tomada pela equipe era que o produto a ser entregue fosse 
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produzido integralmente pela equipe em questão e com os recursos já disponibilizados 

até o momento. Ali se engendrava o conceito básico do SIGES: simplicidade na 

construção da ferramenta, com nenhuma dependência de recurso externo e passível de 

mudanças tempestivas. 

Este tripé fortaleceu a idéia de planejamento em onda do instrumento com o qual 

foi possível remodelar o escopo durante toda a execução do projeto. Do primeiro esboço 

até a versão 0.00.01 passaram-se 13 dias corridos, mas o produto esperado ainda estava 

muito longe de ser concluído. Até ali o que havia se conseguido era o seguinte: um 

espaço no servidor de internet já existente na Secretaria para hospedagem do sistema, 

uma estrutura inicial de software desenvolvida em plataforma web que servia como uma 

vitrine de documentos já existentes além da existência de alguns fluxos de repasse da 

informação. 

Esta estrutura inicial propiciou uma primeira reunião com os superintendentes 

para que eles pudessem conhecer a ferramenta e identificar quais informações lhes eram 

demandadas com freqüência e que poderiam ser disponibilizadas no SIGES. 

Vencida a etapa de inserção das informações definidas na reunião com os 

superintendentes fez-se então uma apresentação do sistema na reunião operacional da 

SETOP na qual estão presentes o Secretário, o Secretário-Adjunto, os Subsecretários, os 

Diretores-Gerais das autarquias e seus Vices. A intenção inicial era levar o SIGES ao 

conhecimento da alta administração do sistema, mas já nessa reunião o Secretário 

definiu que o SIGES seria exclusivamente o lugar de extração de informações. 

Houve, ainda, posteriormente uma reunião com todos os gerentes de projetos não-

estruturadores para definição do fluxo das informações e do monitoramento que seria 
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realizado para mensuração dos avanços dos projetos e alimentação do sistema, bem 

como a responsabilização pelas informações repassadas.  

3 RECURSOS UTILIZADOS  

3.1 Descrição dos Recursos Humanos, Financeiros, Materiais, Tecnológicos Etc. 

O SIGES foi integralmente desenvolvido com a estrutura já disponível na 

Assessoria de Gerenciamento de Projetos da SETOP. Os cinco membros que compõem 

esta unidade tiveram e têm responsabilidades diretas na elaboração e manutenção do 

sistema. 

  É bom ressaltar a formação dos profissionais da equipe e suas atribuições: 

 Coordenação: a gerência do projeto se confundiu com a chefia da unidade que 

hoje é ocupada por um Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental (EPPGG), graduado e pós-graduado em Administração Pública 

pela Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João 

Pinheiro (EG/FJP), e também é o membro da equipe há mais tempo em 

atividade na SETOP, 4 anos. 

  Estruturação metodológica: ocupante de um cargo de Empreendedor Público II 

o profissional é formado em Engenharia Civil pela UFMG e tem MBA em 

Gerenciamento de Projetos na Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência como 

consultor sênior do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) auxiliou 

fortemente na implementação do escritório e na elaboração do SIGES. 

 Engenharia de Software: também ocupante de um cargo de Empreendedor 

Público, mas de nível I, o profissional certamente é o que possui mais 

conhecimento específico. Formado em Ciência da Computação, e é pós-
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graduado em Banco de Dados e em Engenharia de Software, possuindo também 

MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV. Sua experiência como gerente de 

projetos em empresa do setor privado da área de elaboração de softwares, 

agregado a sua formação de programador, permitiu que mesmo sendo o único 

com essa habilidade na equipe pudesse desenvolver a parte de programação do 

sistema, a arquitetura, o design e os testes. 

 Coleta e análise de informações: para a coleta e análise das informações 

relacionadas ao Planejamento Estratégico, ou seja, medindo e divulgando a 

aderência das ações à estratégia previamente definidas foi alocada também uma 

EPPGG da EG/FJP. Além desta formação a profissional conta com a graduação 

em Direito concluída pela UFMG. A experiência que ela já havia adquirido 

atuando em outras áreas da organização auxiliou na busca de informações no 

interior do órgão. 

 Produção e extração de dados: os dados financeiros são extraídos do Armazém 

de Informações (Business Objects) do Sistema de Administração Financeira do 

Estado (SIAFI), para tanto o profissional responsável por esta face do sistema 

foi treinado em curso específico para utilização da ferramenta. Além de formado 

em Administração Pública e ocupante do cargo de EPPGG, o profissional está 

finalizando a graduação em Ciências Contábeis pela UFMG e está com MBA 

em Gestão Pública pela FGV em curso. Esta formação auxiliou não só o 

trabalho de análises financeiras como também a organização dos Projetos 

Especiais e Associados que não tinham nenhum tipo de organização e 

gerenciamento até aquele momento. 

Os recursos tecnológicos utilizados foram: 
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 Ferramenta de programação: Microsoft Visual Web Developer 2008 Express 

Edition, que é gratuita, ou seja, dispensa aquisição de licenças para seu uso. 

 Ferramenta de banco de dados: Microsoft SQLServer Express Edition, que 

também é gratuito, e também dispensa aquisição de licenças para o seu uso. 

Os recursos materiais utilizados foram: 

 5 computadores, já compunham o patrimônio da unidade. 

 1 servidor de internet físico, já existente na instituição, mas que tinha capacidade 

ociosa para alocar dois servidores lógicos. 

Cabe ressaltar que não foram utilizados recursos financeiros adicionais além dos 

vencimentos dos funcionários da equipe e das despesas operacionais já previstas para a 

unidade.  

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

4.1 Mecanismos ou Métodos de Monitoramento e Avaliação de Resultados e 

Indicadores Utilizados  

É realizado desde o início dos trabalhos do sistema um Controle de Alterações 

minucioso que demonstra a evolução das informações disponibilizadas. Através deste 

controle pode-se estimar qual foi o avanço alcançado pelo sistema desde a sua 

concepção.  

Ao fim do primeiro ano de atividade do sistema será realizada uma Pesquisa de 

Satisfação dos Usuários, que abordará de forma qualitativa quais são os pontos mais 

utilizados, de que forma o sistema auxiliou na tomada de decisão e o quais as mudanças 

necessárias para que o sistema aumente sua utilidade. 
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Já entrou, também, na fase preliminar de estudos a implantação do 

monitoramento de acessos para que sejam criadas séries estatísticas de utilização do 

sistema a partir do perfil dos usuários, o horário que mais acessam e o tempo médio 

gasto por acesso. Espera-se com estes dados direcionar as informações para o público 

que mais faz uso do sistema, retirar informações com baixa utilização e adequar 

questões relativas a períodos de atualizações das informações.  

4.2 Resultados Quantitativos e Qualitativos Concretamente Mensurados 

Por determinação do Secretário de Transportes e Obras Públicas todas as 

informações repassadas aos órgãos de imprensa e demais demandantes de informações 

devem ter como origem o SIGES. Dessa forma o SIGES se estabeleceu como o canal 

único de provimento de informações o que, como já dito anteriormente, solucionou um 

gargalo operacional histórico de ausência ou duplicidade de informações. 

A assessoria de comunicação da SETOP reduziu significativamente seu trabalho 

desprendido na coleta de dados. Podendo, dessa forma, concentrar esforços em ações 

mais estratégicas agregando mais valor às iniciativas da SETOP.     

Outro importante resultado alcançado foi a liberação de recursos adicionais 

autorizados pelo governador condicionado ao repasse de informações acerca do avanço 

físico dos projetos para alimentação do sistema. Essa decisão levou ao fortalecimento 

do SIGES uma vez que induziu os gerentes a repassarem informações válidas e 

atualizadas sob pena de não recebimento de recursos para desenvolvimento dos 

projetos. 

No que tange aos resultados quantitativos podemos ressaltar uma tomada de 

decisões motivada a partir da análise gráfica da execução orçamentário-financeira 
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disponível no SIGES. O gerente do projeto estruturador ProMG ao verificar um 

descolamento entre a cota descentralizada e o valor empenhado da despesa inferiu que a 

solicitação por parte do órgão executor (DER/MG) de nova descentralização de recursos 

era desnecessária, pois o saldo de cota ali constante era suficiente para a quitação das 

obrigações financeiras do projeto no mês em questão. Recursos da ordem de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) continuaram gerando rendimentos financeiros para 

os cofres públicos do Estado.  

Não menos importante estima-se que houve uma redução significativa da 

utilização de papel e serviços gráficos de impressão para produção de relatórios em 

meio físico.  

 

5 LIÇÕES APRENDIDAS  

A busca pela excelência por várias vezes requer ações mais simples do que se 

imagina. Deve-se entregar ao solicitante (neste caso a alta administração) aquilo que ela 

realmente quer, não incorrendo em excessos desnecessários. Geralmente se observa 

uma inclinação dispensável de esforços para ampliar o que foi pedido acreditando na 

hipótese de que se o produto for além do solicitado o retorno para a equipe será maior. 

Esta é uma falha grave que aprendemos a contornar.  

Lógica simples aprendida: informações são imprescindíveis para a tomada de 

decisão, devendo a assimetria de informações ser reduzida ao máximo. No entanto, o 

Estado ainda carece de informações simples, dados absolutos, sem elas a produção de 

informações estratégicas se torna impossível. Portanto, se a instituição ainda não produz 

e disponibiliza dados operacionais simples não adianta direcionar esforços para entregar 
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relatórios gerenciais complexos, primeiro trabalha-se o fluxo dos dados primários para 

depois amadurecer em direção à produção de relatórios mais sofisticados. 

Outra forte lição aprendida foi em relação ao patrocinador do projeto. Esta se 

mostrou peça fundamental. Caso não houvesse alguém que demandasse expressamente 

ações no sentido de organização das informações e não avaliasse constantemente a 

relevância das mesmas, o sistema ficaria comprometido podendo culminar em sua 

extinção.   

5.1 Soluções Adotadas para a Superação dos Principais Obstáculos Encontrados 

 Diante da principal dificuldade inicial, que foi o levantamento de informações e 

a definição dos fluxos de atualização das mesmas, foi realizada uma reunião conduzida 

pelo Secretário-Adjunto e com a presença de todos os gerentes de projetos. Nesta 

ocasião foram assinados termos de responsabilização através dos quais os gerentes se 

comprometeram a divulgar tempestivamente todos os avanços que o projeto viesse a 

sofrer.  

 Outro problema encontrado foi a resistência que algumas pessoas tiveram na 

utilização do sistema. Com o intuito de solucioná-lo foram dados treinamentos 

direcionados às equipes que apresentavam dificuldades e iniciou-se um processo de 

responsabilização onde as pessoas passaram a se sentir parte do sistema.    

 No que tange a informatização do SIGES deparou-se com a dificuldade de 

hospedagem do sistema em local de baixo custo financeiro. Para tanto foi negociado 

junto a diretoria de informática a utilização de servidor local que não estava com a sua 

utilidade na capacidade máxima. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 – Tela de detalhamento do Projeto Estruturador ProMG 

 

 

Anexo 2 – Tela Desempenho Financeiro; Custeio e Capital da SETOP, DER e DEOP. 
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Anexo 3 – Quadro de Detalhamento das Obras Públicas; Clientes e Aditivos. 

 

 

Anexo 4 – Análise de Representatividade das 10 maiores Obras Públicas do DEOP. 
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Anexo 5 – Árvore do Sistema 

 

 


