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1 - Sumário Executivo 

 
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – Prodabel foi  
criada, em 1974, como uma sociedade de economia mista, pela Lei Municipal nº 
2.273. A empresa tem como missão administrar a política municipal de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC); direcionar o seu planejamento nas políticas públicas 
da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH); prover, integrar e gerenciar soluções de TIC, 
de inclusão digital e de gestão do Cadastro Técnico Municipal para a PBH, bem como 
realizar projetos, pesquisas e a prestação de serviços a outras entidades públicas e/ou 
privadas comprometidas com o desenvolvimento econômico, mercadológico, 
tecnológico e de inovação do setor de TIC. 

A Prodabel tem como visão ser referência nacional no desenvolvimento e 
fornecimento de serviços, produtos e processos para administração pública municipal, 
atuar na consolidação do município de Belo Horizonte como polo tecnológico, ser 
referência nacional em empreendedorismo tecnológico e tornar Belo Horizonte o 
município com a melhor infraestrutura tecnológica do Brasil.  

Para a Prefeitura de Belo Horizonte, a Prodabel é prestadora de serviços de 
informática, de soluções tecnológicas, em hardware e software tendo como principais 
serviços: 

● Geoprocessamento e gestão do Cadastro Técnico Municipal; 
● Hospedagem de soluções em Datacenter; 
● Desenvolvimento de soluções; 
● Apoio à contratação de soluções; 
● Gestão de Projetos; 
● Inclusão Digital; 
● Microinformática; 
● Rede de comunicação de dados; 
● Pesquisa e implementação de novas tecnologias; 
● Gestão de Segurança da Informação; 
● Auditoria de sistemas de informação e soluções de TIC. 

 

Com resultados positivos conquistados nos 45 anos de atuação da Prodabel, Belo 
Horizonte vem se tornando uma cidade digital. Seja pela disponibilização aos 
munícipes de serviços como alvarás, plantas de parcelamento do solo, declaração 
eletrônica de serviços,  IPTU e Nota Fiscal Eletrônica ou pelos avanços tecnológicos 
para modernizar e ampliar sua rede de fibra ótica e cobertura via sinal de rádio na 
cidade. Tais processos de modernização impactam diretamente o cidadão, 
melhorando o tempo de atendimento às demandas dos serviços prestados pela PBH e 
o acesso à informação.   

Outro resultado que corrobora para Belo Horizonte ser reconhecida como Cidade 
Digital é o programa BH Digital. As ações de inclusão digital, com especial cuidado 
para setores vulneráveis da sociedade, que envolvem moradores com baixo poder 
aquisitivo ou minorias sociais, favorecem a proximidade com o universo das 
tecnologias da Informação e Comunicação. 



 

 

 

 

Como parte estruturante deste programa, a Prodabel 
Telecentros comunitários em órgãos da PBH,
vários pontos da cidade. Estes espaços oferecem acesso gratuito à Internet, ao 
computador e à capacitação em TIC. Além do mais, na sede da Diretoria de Inclusão 
Digital, nos Telecentros -
escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Culturais ou 
mesmo entidades parceiras como associações comunitárias, igrejas, acontecem 
cursos gratuitos de aprendizagem nas áreas da TIC.

O resultado positivo dessas inicia
atendida pelo programa, que, além de favorecer a inserção social colaborativa dos 
moradores no seu próprio campo de atuação, melhora o acesso aos serviços públicos 
e o impacto pessoal na conquista ou mel
garantiu à Prodabel o reconhecimento nacional e até internacional, com diversos 
prêmios recebidos ao longo de mais de uma década de atuação da Diretoria de 
Inclusão Digital.  

Recentemente, ao final do ano de 2019, a emp
premiação mundial, durante a realização do Smart City Expo Congress, o maior e mais 
importante evento sobre Cidades Digitais do mundo. O projeto “Programando Sonhos 
Delas” foi o finalista no concurso World Smart Cities Aw
Cidades Inteligentes. O Programando os Sonhos Delas foi idealizado com o objetivo 
de formar jovens programadoras e inseri
Informação, um campo que cresce a cada ano e necessita de profissionais 
capacitados, com mais de 1200 (mil e duzentas) inscrições.

A Prodabel oferece aos órgãos da Prefeitura uma infraestrutura de TIC capaz de 
trafegar informações, voz e imagem com alta disponibilidade, capacidade, segurança e 
desempenho. Para tal, possui dois moder
interconectados capazes de hospedar servidores, aplicações web, aplicativos e 
bancos de dados, além de gerir, operacionalizar e armazenar os sistemas e serviços 
da PBH.  

O geoprocessamento na cidade de Belo Horizonte, 
referência no cenário nacional. A empresa conta com mais de 25 anos de experiência 
no uso de dados georreferenciados, com uma base de dados geoespacial com mais 
de 260 camadas temáticas, sustentando a gestão tributária do
Horizonte com informações para identificação territorial, infraestrutura urbana e 
detecção de aumento de áreas essenciais na composição do IPTU. Além do setor 
tributário, outras áreas fazem gestão das suas atividades utilizando a base de
geoespacial como, por exemplo, a educação, 
sociais, dentre outras.  

Um projeto pioneiro no Brasil é a implantação de Infraestrutura de Dados Espaciais a 
nível municipal. Em 2016, por meio do Decreto Municipal nº 
institucionalizada a infraestrutura municipal de dados espaciais, chamada de IDE
BHGEO, com o objetivo de implantar recursos tecnológicos e padrões de governança 
que permitam a criação, gestão, armazenamento, acesso, manutenção e 
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 O Decreto Municipal 16.322/2016 foi revogado pelo Decreto Municipal 17.209/2019.

Como parte estruturante deste programa, a Prodabel apoia a implantação de 
comunitários em órgãos da PBH, instala e gerencia áreas de 

vários pontos da cidade. Estes espaços oferecem acesso gratuito à Internet, ao 
computador e à capacitação em TIC. Além do mais, na sede da Diretoria de Inclusão 

- que estão localizados em equipamentos p
escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Culturais ou 
mesmo entidades parceiras como associações comunitárias, igrejas, acontecem 
cursos gratuitos de aprendizagem nas áreas da TIC. 

O resultado positivo dessas iniciativas é a melhoria na qualidade de vida da população 
atendida pelo programa, que, além de favorecer a inserção social colaborativa dos 
moradores no seu próprio campo de atuação, melhora o acesso aos serviços públicos 
e o impacto pessoal na conquista ou melhoria de emprego. Esse bom resultado 
garantiu à Prodabel o reconhecimento nacional e até internacional, com diversos 
prêmios recebidos ao longo de mais de uma década de atuação da Diretoria de 

Recentemente, ao final do ano de 2019, a empresa foi novamente agraciada com a 
premiação mundial, durante a realização do Smart City Expo Congress, o maior e mais 
importante evento sobre Cidades Digitais do mundo. O projeto “Programando Sonhos 
Delas” foi o finalista no concurso World Smart Cities Award - Prêmio Mundial de 

O Programando os Sonhos Delas foi idealizado com o objetivo 
de formar jovens programadoras e inseri-las no mercado da Tecnologia da 
Informação, um campo que cresce a cada ano e necessita de profissionais 

tados, com mais de 1200 (mil e duzentas) inscrições. 

A Prodabel oferece aos órgãos da Prefeitura uma infraestrutura de TIC capaz de 
trafegar informações, voz e imagem com alta disponibilidade, capacidade, segurança e 
desempenho. Para tal, possui dois modernos data centers (DC1 e DC2) ativos e 
interconectados capazes de hospedar servidores, aplicações web, aplicativos e 
bancos de dados, além de gerir, operacionalizar e armazenar os sistemas e serviços 

O geoprocessamento na cidade de Belo Horizonte, serviço prestado pela Prodabel, é  
referência no cenário nacional. A empresa conta com mais de 25 anos de experiência 
no uso de dados georreferenciados, com uma base de dados geoespacial com mais 
de 260 camadas temáticas, sustentando a gestão tributária do município de Belo 
Horizonte com informações para identificação territorial, infraestrutura urbana e 
detecção de aumento de áreas essenciais na composição do IPTU. Além do setor 
tributário, outras áreas fazem gestão das suas atividades utilizando a base de
geoespacial como, por exemplo, a educação, políticas urbanas, saúde, políticas 

Um projeto pioneiro no Brasil é a implantação de Infraestrutura de Dados Espaciais a 
Em 2016, por meio do Decreto Municipal nº 

institucionalizada a infraestrutura municipal de dados espaciais, chamada de IDE
BHGEO, com o objetivo de implantar recursos tecnológicos e padrões de governança 
que permitam a criação, gestão, armazenamento, acesso, manutenção e 
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a implantação de 
erencia áreas de hotspots em 

vários pontos da cidade. Estes espaços oferecem acesso gratuito à Internet, ao 
computador e à capacitação em TIC. Além do mais, na sede da Diretoria de Inclusão 

que estão localizados em equipamentos públicos como 
escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Culturais ou 
mesmo entidades parceiras como associações comunitárias, igrejas, acontecem 

tivas é a melhoria na qualidade de vida da população 
atendida pelo programa, que, além de favorecer a inserção social colaborativa dos 
moradores no seu próprio campo de atuação, melhora o acesso aos serviços públicos 

horia de emprego. Esse bom resultado 
garantiu à Prodabel o reconhecimento nacional e até internacional, com diversos 
prêmios recebidos ao longo de mais de uma década de atuação da Diretoria de 

resa foi novamente agraciada com a 
premiação mundial, durante a realização do Smart City Expo Congress, o maior e mais 
importante evento sobre Cidades Digitais do mundo. O projeto “Programando Sonhos 

Prêmio Mundial de 
O Programando os Sonhos Delas foi idealizado com o objetivo 

las no mercado da Tecnologia da 
Informação, um campo que cresce a cada ano e necessita de profissionais 

A Prodabel oferece aos órgãos da Prefeitura uma infraestrutura de TIC capaz de 
trafegar informações, voz e imagem com alta disponibilidade, capacidade, segurança e 

nos data centers (DC1 e DC2) ativos e 
interconectados capazes de hospedar servidores, aplicações web, aplicativos e 
bancos de dados, além de gerir, operacionalizar e armazenar os sistemas e serviços 

serviço prestado pela Prodabel, é  
referência no cenário nacional. A empresa conta com mais de 25 anos de experiência 
no uso de dados georreferenciados, com uma base de dados geoespacial com mais 

município de Belo 
Horizonte com informações para identificação territorial, infraestrutura urbana e 
detecção de aumento de áreas essenciais na composição do IPTU. Além do setor 
tributário, outras áreas fazem gestão das suas atividades utilizando a base de dados 

urbanas, saúde, políticas 

Um projeto pioneiro no Brasil é a implantação de Infraestrutura de Dados Espaciais a 
Em 2016, por meio do Decreto Municipal nº 16.3221, foi 

institucionalizada a infraestrutura municipal de dados espaciais, chamada de IDE-
BHGEO, com o objetivo de implantar recursos tecnológicos e padrões de governança 
que permitam a criação, gestão, armazenamento, acesso, manutenção e 

O Decreto Municipal 16.322/2016 foi revogado pelo Decreto Municipal 17.209/2019. 



 

 

 

 

disseminação de dados geoespaciais na Administração Municipal por meio da criação 
de uma IDE (Integrated Development Environment 
Integrado). O ambiente de uma IDE propicia compartilhamento com integração, 
qualidade e veracidade, fatores c
Belo Horizonte é o primeiro município a fazer parte da Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais - INDE. Destacam
Horizonte como uma cidade inteligente:

● Realização de Hackathons para captação de soluções para várias áreas da PBH. 

● Implantação do projeto Portal de Dados Abertos em alta disponibilidade e 
automatização da carga de dados com a disponibilização de mais de 70 conjuntos 
de dados que podem ser util
pesquisa para o desenvolvimento de soluções para a cidade;

● Implantação de Laboratório Aberto de IoT por meio 
infraestrutura tecnológica da cidade para desenvolvimento e validação de 
soluções; 

● Modernização do estacionamento rotativo na cidade, com a implantação do 
Rotativo Digital, solução que permite ao cidadão a utilização do crédito eletrônico 
através de aplicativos disponíveis para smartphones ou postos fixos de vendas 
PFDVs, melhorando a prestação do serviço para o cidadão e possibilitando 
melhoria no processo de gestão e fiscalização;

● Evolução do aplicativo de relacionamento do cidadão com a prefeitura PBH App 
aumentando a oferta de serviços disponibilizados através do aplicativo;

● Implantação do canal de atendimento ao cidadão: Chatbot de Serviços da PBH. 
● Captação de parcerias com instituições de peso no cenário municipal a fim de 

desenvolver novos patamares de empreendedorismo e trazer novas soluções à 
PBH, tais como Microsoft, 
tecnologias e atraindo investimentos dos grandes players para o município.
 

O quadro abaixo apresenta um resumo da capilaridade e amplitude de atuação da 
empresa: 

Quadro 1 

Descrição da 

Locais físicos da PBH conectados via rede óptica

Km de fibra óptica próprios 

Locais físicos da PBH conectados via rádio

Sistemas mantidos 

Centros de inclusão digital gerenciados

Hotspots em funcionamento 

Microcomputadores mantidos na rede

Equipamentos monitorados 

Fonte: Dados atualizados em 13/11/2019

de dados geoespaciais na Administração Municipal por meio da criação 
Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado). O ambiente de uma IDE propicia compartilhamento com integração, 
qualidade e veracidade, fatores cruciais na utilização dos dados geoespaciais na PBH.  
Belo Horizonte é o primeiro município a fazer parte da Infraestrutura Nacional de 

Destacam-se algumas ações com o foco em fortalecer Belo 
Horizonte como uma cidade inteligente: 

Hackathons para captação de soluções para várias áreas da PBH. 

Implantação do projeto Portal de Dados Abertos em alta disponibilidade e 
automatização da carga de dados com a disponibilização de mais de 70 conjuntos 
de dados que podem ser utilizados pelos cidadãos, empresas e instituições de 
pesquisa para o desenvolvimento de soluções para a cidade; 

boratório Aberto de IoT por meio do qual 
infraestrutura tecnológica da cidade para desenvolvimento e validação de 

Modernização do estacionamento rotativo na cidade, com a implantação do 
Rotativo Digital, solução que permite ao cidadão a utilização do crédito eletrônico 
através de aplicativos disponíveis para smartphones ou postos fixos de vendas 

rando a prestação do serviço para o cidadão e possibilitando 
melhoria no processo de gestão e fiscalização; 
Evolução do aplicativo de relacionamento do cidadão com a prefeitura PBH App 
aumentando a oferta de serviços disponibilizados através do aplicativo;

canal de atendimento ao cidadão: Chatbot de Serviços da PBH. 
Captação de parcerias com instituições de peso no cenário municipal a fim de 
desenvolver novos patamares de empreendedorismo e trazer novas soluções à 
PBH, tais como Microsoft, Google e IBM, garantindo o acesso às novas 
tecnologias e atraindo investimentos dos grandes players para o município.

O quadro abaixo apresenta um resumo da capilaridade e amplitude de atuação da 

Quadro 1 – Capilaridade de atuação 
 

Descrição da atuação 

Locais físicos da PBH conectados via rede óptica 

Locais físicos da PBH conectados via rádio 

Centros de inclusão digital gerenciados 

 

Microcomputadores mantidos na rede 

 
s em 13/11/2019 pelas respectivas áreas da Prodabel
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de dados geoespaciais na Administração Municipal por meio da criação 
ou Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado). O ambiente de uma IDE propicia compartilhamento com integração, 
ruciais na utilização dos dados geoespaciais na PBH.  

Belo Horizonte é o primeiro município a fazer parte da Infraestrutura Nacional de 
om o foco em fortalecer Belo 

Hackathons para captação de soluções para várias áreas da PBH.  

Implantação do projeto Portal de Dados Abertos em alta disponibilidade e 
automatização da carga de dados com a disponibilização de mais de 70 conjuntos 

izados pelos cidadãos, empresas e instituições de 

do qual há o acesso à 
infraestrutura tecnológica da cidade para desenvolvimento e validação de 

Modernização do estacionamento rotativo na cidade, com a implantação do 
Rotativo Digital, solução que permite ao cidadão a utilização do crédito eletrônico 
através de aplicativos disponíveis para smartphones ou postos fixos de vendas - 

rando a prestação do serviço para o cidadão e possibilitando 

Evolução do aplicativo de relacionamento do cidadão com a prefeitura PBH App 
aumentando a oferta de serviços disponibilizados através do aplicativo;  

canal de atendimento ao cidadão: Chatbot de Serviços da PBH.  
Captação de parcerias com instituições de peso no cenário municipal a fim de 
desenvolver novos patamares de empreendedorismo e trazer novas soluções à 

Google e IBM, garantindo o acesso às novas 
tecnologias e atraindo investimentos dos grandes players para o município. 

O quadro abaixo apresenta um resumo da capilaridade e amplitude de atuação da 

Quantitativo 

874 

984 

4 

488 

302 

91 

25.799 

4.198 

pelas respectivas áreas da Prodabel 



 

 

 

 

 

2. Estrutura Organizacional

A empresa está estruturada em cinco diretorias vinculadas à Presidência, as
compõem a Diretoria Executiva, que se subme
conforme representado na Figura 1.

Figura 1 – Organograma com representação até o nível 2 

Fonte: Sistema de Informações Organizacionais do Município

O quadro de pessoal é composto pelos cargos mandatários de Diretor, por empregos 
efetivos de Analista, Técnico, 
de recrutamento amplo, denominados de 
gradação. A empresa possui um total de 568 colaboradores (posição em 31/10/2019), 
conforme demonstrado abaixo:

Efetivos Recrutamento amplo

420 

.Fonte: Diretoria de Administração, Finanças e Compliance 

Estrutura Organizacional 

A empresa está estruturada em cinco diretorias vinculadas à Presidência, as
compõem a Diretoria Executiva, que se submete ao Conselho de Administração, 
conforme representado na Figura 1. 

Organograma com representação até o nível 2 - Diretorias

Fonte: Sistema de Informações Organizacionais do Município - SIOM 

O quadro de pessoal é composto pelos cargos mandatários de Diretor, por empregos 
écnico, Auxiliar e Assistente e pelos empregos comissionados 

de recrutamento amplo, denominados de Assessor, nos níveis I a V, com 30 níveis de 
. A empresa possui um total de 568 colaboradores (posição em 31/10/2019), 

conforme demonstrado abaixo: 

Quadro 2 – Quadro de Pessoal  

 

Recrutamento amplo Diretoria 

143 05 

Diretoria de Administração, Finanças e Compliance – DAF-PB 
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A empresa está estruturada em cinco diretorias vinculadas à Presidência, as quais 
te ao Conselho de Administração, 

Diretorias 

O quadro de pessoal é composto pelos cargos mandatários de Diretor, por empregos 
ssistente e pelos empregos comissionados 
ssessor, nos níveis I a V, com 30 níveis de 

. A empresa possui um total de 568 colaboradores (posição em 31/10/2019), 

Total 

568 



 

 

 

 

3. Situação patrimonial da empresa

As Demonstrações Financeiras da empresa referentes ao exercício de 2018 da 
encontram-se publicadas nos jornais Hoje em Dia (página 15) e Imprensa Oficial do 
Estado de Minas Gerais (página 13), ambas na data de 
do Município, Poder Executivo, em 25/04/2019.

4. Plano Financeiro 

4.1 Previsão de investimento e custeio

A empresa prevê anualmente os recursos financeiros para o ano seguinte, baseado 
em suas despesas de custeio e de pessoa
investimentos em aquisições e atualizações de software e hardware, adequação 
predial e em mobiliários. Esses recursos são oriundos do Tesouro Municipal, previstos 
em Lei Orçamentária Anual e também de venda de prestação 
clientes. 

O Quadro 3 apresenta a execução orçamentária até 31/10/2019 e o valor da proposta 
orçamentária para 2020, ressaltando que tal valor poderá ser alterado pela Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PBH) e Câmara Municipal d

3. Situação patrimonial da empresa 

As Demonstrações Financeiras da empresa referentes ao exercício de 2018 da 
se publicadas nos jornais Hoje em Dia (página 15) e Imprensa Oficial do 

Estado de Minas Gerais (página 13), ambas na data de 24/04/2019, e no Diário Oficial 
do Município, Poder Executivo, em 25/04/2019. 

4.1 Previsão de investimento e custeio 

A empresa prevê anualmente os recursos financeiros para o ano seguinte, baseado 
em suas despesas de custeio e de pessoal, capacitação, dívidas judiciais e 
investimentos em aquisições e atualizações de software e hardware, adequação 
predial e em mobiliários. Esses recursos são oriundos do Tesouro Municipal, previstos 
em Lei Orçamentária Anual e também de venda de prestação de serviços para outros 

apresenta a execução orçamentária até 31/10/2019 e o valor da proposta 
orçamentária para 2020, ressaltando que tal valor poderá ser alterado pela Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte (PBH) e Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).
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As Demonstrações Financeiras da empresa referentes ao exercício de 2018 da 
se publicadas nos jornais Hoje em Dia (página 15) e Imprensa Oficial do 

24/04/2019, e no Diário Oficial 

A empresa prevê anualmente os recursos financeiros para o ano seguinte, baseado 
l, capacitação, dívidas judiciais e 

investimentos em aquisições e atualizações de software e hardware, adequação 
predial e em mobiliários. Esses recursos são oriundos do Tesouro Municipal, previstos 

de serviços para outros 

apresenta a execução orçamentária até 31/10/2019 e o valor da proposta 
orçamentária para 2020, ressaltando que tal valor poderá ser alterado pela Prefeitura 

e Belo Horizonte (CMBH). 



 

 

 

 

Quadro 3 - Execução orçamentária 2019 e Previsão orçamentária para 2020

Recurso do Tesouro 
Orçamento Revisado + 

Suplementações

Pessoal e Encargos R$ 76.150.483,00

Custeio R$ 24.115.220,00

Dívida e Sentenças 

Judiciais 

Investimento 

Total (ROT) R$ 

Recurso Próprio 
Orçamento Revisado + 

Suplementações

Pessoal e Encargos 

Custeio 

Dívida e Sentenças 

Judiciais 

Investimento 

Total (Receita 

Própria) 

Recurso de Convênio 

(MCTIC) 

Orçamento Revisado + 

Suplementações

Pessoal e Encargos 

Custeio 

Investimento 

Total (Convênio) 

 

TOTAL GERAL R$ 114.646.336,00

Fonte: Diretoria de Administração, Finanças e Compliance 

 

 

 

 

                                                          
2
 Valor empenhado considerando o período de Janeiro a Outubro de 2019.

Execução orçamentária 2019 e Previsão orçamentária para 2020

Orçamento Revisado + 

Suplementações 
Empenhado 

2
 

Valor Previsto na proposta 

orçamentária 2020

R$ 76.150.483,00 R$ 63.471.517,00 

R$ 24.115.220,00 R$ 18.698.410,00 

R$ 5.632.925,00 R$ 5.632.925,00 

R$ 2.010.001,00 R$ 674.800,00 

R$ 107.908.629,00 R$ 88.477.652,00 

 

Orçamento Revisado + 

Suplementações 
Empenhado 

Valor Previsto na proposta 

orçamentária 2020

R$ 291.006,00 R$ 3.813,00 

R$ 1.256.886,00 R$ 692.706,00 

R$ 50.000,00 R$ 10.513,00 

R$ 3.232.363,00 R$ 3.135.669,00 

R$ 4.830.255,00 R$ 3.842.701,00 

 

Orçamento Revisado + 

Suplementações 
Empenhado 

Valor Previsto na proposta 

orçamentária 2020

R$ 948.223,00 R$ 335.272,00 

R$ 359.229,00 R$ 140.697,00 

R$ 600.000,00 0 

R$ 1.907.452,00 R$ 475.969,00 

  

R$ 114.646.336,00 R$ 92.796.322,00 

Diretoria de Administração, Finanças e Compliance – DAF-PB 

                   

Valor empenhado considerando o período de Janeiro a Outubro de 2019. 
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Execução orçamentária 2019 e Previsão orçamentária para 2020 

Valor Previsto na proposta 

orçamentária 2020 

R$ 89.566.034,00 

R$ 26.063.928,00 

1.904.744,00 

R$ 5.581.079,00 

R$ 123.115.784,00 

Valor Previsto na proposta 

orçamentária 2020 

R$ 812.397,00 

R$ 1.055.086,00 

R$ 1.300.000,00 

R$ 416.404,00 

R$ 3.583.887,00 

Valor Previsto na proposta 

orçamentária 2020 

R$ 305.000,00 

R$ 521.121,00 

R$ 22.000,00 

R$ 848.121,00 

 

R$ 127.547.792,00 



 

 

 

 

4.2 Estimativa de faturamento

 

A Prodabel possui outros municípios como clientes de sistemas que utilizam soluções 
adotadas na Prefeitura de Belo Horizonte, destacando os softwares NF
Eletrônica, DES-IF - Declaração Eletrônica de Serviço para Instituições Financeira
consultoria/serviços em Geoprocessamento

No entanto, novas diretrizes (como a adesão à Lei nº 13.303/2016) trazem 
perspectivas de negócios à Prodabel por meio de alianças estratégicas a fim de 
alcançar novos níveis de serviço
diretorias para que consigamos alcançar novos patamares de prestação de serviços 
de TIC a outros municípios interessados. 

Com a prestação destes serviços tradicionais
receitas em 2020 conforme descritas no 

Quadro 4 

Cliente 

Prefeitura Municipal de Ibirité

Prefeitura Municipal de Montes 

Claros 

PBH Ativos 

Consórcio Ótimo 

Logicals 

Subtotal

 
Fonte: Diretoria de Atenção ao Usuário 

 

Além dos serviços supracitados
desenvolvidas e que já geram receitas para a Prodabel:

Quadro 5 

Solução

Rotativo Digital – Receita Líquida Operação

Rotativo Digital – Pagamento Parcelamento da Solução

Serviços de Geoprocessamento: Fornecimento de Mapas

Subtotal

 
Fonte: Diretoria de Atenção ao Usuário 

4.2 Estimativa de faturamento 

A Prodabel possui outros municípios como clientes de sistemas que utilizam soluções 
adotadas na Prefeitura de Belo Horizonte, destacando os softwares NF

Declaração Eletrônica de Serviço para Instituições Financeira
consultoria/serviços em Geoprocessamento. 

No entanto, novas diretrizes (como a adesão à Lei nº 13.303/2016) trazem 
perspectivas de negócios à Prodabel por meio de alianças estratégicas a fim de 
alcançar novos níveis de serviço. Todo este processo está sendo desenhado 
diretorias para que consigamos alcançar novos patamares de prestação de serviços 
de TIC a outros municípios interessados.  

Com a prestação destes serviços tradicionais já ofertados, a empresa estima novas 
rme descritas no Quadro 4: 

Quadro 4 – Receita Estimada para 2020 - Faturamento  
 

Objeto da contratação Receita estimada para

Prefeitura Municipal de Ibirité 
Renovação da NF-e 

Implantação DES-IF 

Prefeitura Municipal de Montes 
NF-e 

Serviços 

Uso de Fibra Óptica 

Uso de Fibra Óptica 

Subtotal 

Diretoria de Atenção ao Usuário – DAU-PB 

supracitados, destacam-se no Quadro 5 soluções que foram 
desenvolvidas e que já geram receitas para a Prodabel: 

Quadro 5 – Receita Prevista para 2020 – Faturamento 
 

Solução Receita prevista para 2020

Receita Líquida Operação 

Pagamento Parcelamento da Solução 

Serviços de Geoprocessamento: Fornecimento de Mapas          

Subtotal 

Fonte: Diretoria de Atenção ao Usuário – DAU-PB 
 
 

                                                                                                                             

PRODABEL  

7 

A Prodabel possui outros municípios como clientes de sistemas que utilizam soluções 
adotadas na Prefeitura de Belo Horizonte, destacando os softwares NF-e - Nota Fiscal 

Declaração Eletrônica de Serviço para Instituições Financeiras e a 

No entanto, novas diretrizes (como a adesão à Lei nº 13.303/2016) trazem outras 
perspectivas de negócios à Prodabel por meio de alianças estratégicas a fim de 

stá sendo desenhado entre as 
diretorias para que consigamos alcançar novos patamares de prestação de serviços 

, a empresa estima novas 

 

estimada para 2020 

R$ 100.000,00 

R$ 150.000,00 

R$ 250.000,00 

R$ 457.101,24 

R$ 50.000,00 

R$1.007.101,24 

soluções que foram 

Receita prevista para 2020 

R$1.200.000,00 

R$1.588.000,00 

         R$ 60.000,00 

R$ 2.848.000,00 



 

 

 

 

Estimada (Novas Receitas) 

Prevista (Receitas já geradas)

TOTAL GERAL 

 
Fonte: Diretoria de Atenção ao Usuário 

5. Concorrentes  

Ao se posicionar como 
diferencial frente aos seus concorrentes tanto pelo fato de ter mais de 40 anos de 
mercado, como pela possibilidade de contratação por dispensa de licitação.

Ademais, o objeto social definido no Estatuto
apoio à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 
cooperação envolvendo os setores público e privado, Instituições Científica, 
Tecnológica e de Inovação 
para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de 
produtos, processos e serviços inovadores e transf

Ressalta-se ainda que a 
empresas públicas e sociedades de economia mista, mais moderna e menos 
burocrática do que a antiga, a Lei 8.666/1993. No art. 28 da Lei 13.303/2016, a regra 
de que os contratos com terceiros deverão
traz a ressalva de possíveis dispensas
dispositivos da licitação para 
de produtos ou serviços especificamente relacionad
sociais; e nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas 
características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e 
específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

6. Iniciativas previstas para 2020

A Prodabel, com intuito de prover serviços com maior qualidade, 
internos, aumentar a oferta de informações da Prefeitura para o cidadão
soluções que facilitem sua vida, 
tem um conjunto de iniciativas previstas para execução em 20
subitens a seguir: 

6.1 Gestão de Pessoas 

 

Para 2020, no âmbito da gestão de pessoas na empresa, estão previstas ações de 
modernização, capacitação e motivação dos empregados, destacando:

Quadro 6 – Receita total  
 

Receita Total 2020 

Prevista (Receitas já geradas) 

Fonte: Diretoria de Atenção ao Usuário – DAU-PB 

Ao se posicionar como prestadora de serviços, a Prodabel apresenta grande 
diferencial frente aos seus concorrentes tanto pelo fato de ter mais de 40 anos de 
mercado, como pela possibilidade de contratação por dispensa de licitação.

Ademais, o objeto social definido no Estatuto da empresa contempla o estímulo e 
constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo os setores público e privado, Instituições Científica, 
Tecnológica e de Inovação - ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltadas 
para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de 
produtos, processos e serviços inovadores e transferência e difusão de tecnologia. 

 Lei das Estatais veio instituir nova sistemática para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, mais moderna e menos 
burocrática do que a antiga, a Lei 8.666/1993. No art. 28 da Lei 13.303/2016, a regra 
de que os contratos com terceiros deverão em princípio ser precedidos de licitação, 
traz a ressalva de possíveis dispensas e o § 3º dispensa a observância dos 

da licitação para comercialização, prestação ou execução, de forma direta, 
serviços especificamente relacionados com seus respectivos objetos 
casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas 

características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e 
específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. 

. Iniciativas previstas para 2020 

A Prodabel, com intuito de prover serviços com maior qualidade, melhorar processos 
aumentar a oferta de informações da Prefeitura para o cidadão

soluções que facilitem sua vida, além de automatizar soluções para os órgãos da PBH, 
tem um conjunto de iniciativas previstas para execução em 2020, conforme citado nos 

Para 2020, no âmbito da gestão de pessoas na empresa, estão previstas ações de 
capacitação e motivação dos empregados, destacando:
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R$1.007.101,24 

R$ 2.848.000,00 

R$3.855.101,24 

prestadora de serviços, a Prodabel apresenta grande 
diferencial frente aos seus concorrentes tanto pelo fato de ter mais de 40 anos de 
mercado, como pela possibilidade de contratação por dispensa de licitação.  

da empresa contempla o estímulo e 
constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo os setores público e privado, Instituições Científica, 
lucrativos voltadas 

para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de 
erência e difusão de tecnologia.  

Lei das Estatais veio instituir nova sistemática para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, mais moderna e menos 
burocrática do que a antiga, a Lei 8.666/1993. No art. 28 da Lei 13.303/2016, a regra 

em princípio ser precedidos de licitação, 
a observância dos 

comercialização, prestação ou execução, de forma direta, 
eus respectivos objetos 

casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas 
características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e 

melhorar processos 
aumentar a oferta de informações da Prefeitura para o cidadão, provendo 

ções para os órgãos da PBH, 
, conforme citado nos 

Para 2020, no âmbito da gestão de pessoas na empresa, estão previstas ações de 
capacitação e motivação dos empregados, destacando: 



 

 

 

 

● Aderir ao sistema informatizado de recursos humanos da Prefeitura de Belo 
Horizonte com o objetivo de alcançar a economicidade no contrato celebrado entre 
a Prodabel e a Arte RH, bem como eliminar inefici
sistemas, gerar e obter informações gerenciais de forma mais célere e cumprir as 
obrigações legais de maneira consistente;

● Modernizar os Instrumentos Normativos existentes;
● Fomentar e cultivar um ambiente favorável ao aprend

capacitações e eventos que disseminam o conhecimento;
● Dar continuidade à implementação do novo sistema de avaliação de desempenho 

por competências, investindo na mudança cultural, de forma a integrá
de Gestão de Pessoas da 
sistemas de recursos humanos, quais sejam: treinamento e desenvolvimento,  
progressão de carreira, política remuneratória, banco de talentos e mensuração do 
clima organizacional. 

 

6.2 Comercialização de P

 

Para 2020, a empresa prevê captar novas fontes de recursos para possibilitar a 
atualização tecnológica e a redução dos custos operacionais para a PBH, 
 

● Estudo para ampliação do portfólio de serviços disponíveis para contrat
● Prospecção de novos clientes e apresentação de suas soluções em eventos do 

segmento; 
● Ampliação do potencial de venda de rotativos digitais através de novas 

estratégias comerciais, propiciando o aumento do 
 
A meta a ser alcançada envolve
receita anual de R$4.000.000,00
 

6.3 Projetos estratégicos de governo

 

A Prodabel é executora de projetos de TIC da Prefeitura de Belo Horizonte e dentre 
eles há alguns que comp
execução em 2020, temos até o presente momento, os projetos abaixo, que 
encontram em andamento, com previsão de finalização no próximo ano. 

 

 

 

 

 

 

Aderir ao sistema informatizado de recursos humanos da Prefeitura de Belo 
Horizonte com o objetivo de alcançar a economicidade no contrato celebrado entre 
a Prodabel e a Arte RH, bem como eliminar ineficiências produzidas por múltiplos 
sistemas, gerar e obter informações gerenciais de forma mais célere e cumprir as 
obrigações legais de maneira consistente; 
Modernizar os Instrumentos Normativos existentes; 
Fomentar e cultivar um ambiente favorável ao aprendizado, promovendo 
capacitações e eventos que disseminam o conhecimento; 
Dar continuidade à implementação do novo sistema de avaliação de desempenho 
por competências, investindo na mudança cultural, de forma a integrá
de Gestão de Pessoas da Prodabel, utilizando-o como interface de alguns dos 
sistemas de recursos humanos, quais sejam: treinamento e desenvolvimento,  
progressão de carreira, política remuneratória, banco de talentos e mensuração do 

6.2 Comercialização de Produtos e Serviços 

, a empresa prevê captar novas fontes de recursos para possibilitar a 
atualização tecnológica e a redução dos custos operacionais para a PBH, 

Estudo para ampliação do portfólio de serviços disponíveis para contrat
Prospecção de novos clientes e apresentação de suas soluções em eventos do 

Ampliação do potencial de venda de rotativos digitais através de novas 
estratégias comerciais, propiciando o aumento do market share

A meta a ser alcançada envolve a captação de 10 novos clientes e obtenção de 
receita anual de R$4.000.000,00. 

6.3 Projetos estratégicos de governo 

A Prodabel é executora de projetos de TIC da Prefeitura de Belo Horizonte e dentre 
eles há alguns que compõem o Contrato de Metas do Governo Municipal. Para 

20, temos até o presente momento, os projetos abaixo, que 
em andamento, com previsão de finalização no próximo ano. 

                                                                                                                             

PRODABEL  

9 

Aderir ao sistema informatizado de recursos humanos da Prefeitura de Belo 
Horizonte com o objetivo de alcançar a economicidade no contrato celebrado entre 

ências produzidas por múltiplos 
sistemas, gerar e obter informações gerenciais de forma mais célere e cumprir as 

izado, promovendo 

Dar continuidade à implementação do novo sistema de avaliação de desempenho 
por competências, investindo na mudança cultural, de forma a integrá-lo na Política 

o como interface de alguns dos 
sistemas de recursos humanos, quais sejam: treinamento e desenvolvimento,  
progressão de carreira, política remuneratória, banco de talentos e mensuração do 

, a empresa prevê captar novas fontes de recursos para possibilitar a 
atualização tecnológica e a redução dos custos operacionais para a PBH, por meio de: 

Estudo para ampliação do portfólio de serviços disponíveis para contratação; 
Prospecção de novos clientes e apresentação de suas soluções em eventos do 

Ampliação do potencial de venda de rotativos digitais através de novas 
market share. 

a captação de 10 novos clientes e obtenção de 

A Prodabel é executora de projetos de TIC da Prefeitura de Belo Horizonte e dentre 
rno Municipal. Para 

20, temos até o presente momento, os projetos abaixo, que se 
em andamento, com previsão de finalização no próximo ano.  



 

 

 

 

Quadro 7 

Projeto 

Centro de Informações de 
Custos 

Desenvolver uma plataforma de dados e  informações de custos de 
suprimentos, terceiros, aluguéis, links de comunicação, convênios, caixa 
escolar, merenda escolar, pessoal, contratos municipalizados e outros 
custos administrativos. Está prevista a 
em 2020, assim como o início de novos módulos referentes a Depreciação 
e Rateio.
previsão de continuidade em 2020.

Sistema de Gestão da 
Regulação - Fase 3 

Continuar a
da Secretaria Municipal de Saúde.
execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.

SIATU Urbano - Licenciamento 
de Atividades e Posturas e 
Obras complementares 

V
preenchimento de requerimentos e anexação de documentação via web), 
bem como a renovação, alteração, baixa e a geração automática de 
algumas licenças pelo sistema, para 
cidadão.
foi paralisado em função da Secretaria de Política Urbana ter priorizado as 
ações para adoção do novo Plano Diretor da cidade.

SIATU Urbano - Parcelamento 
do Solo 

Diminuir a burocracia e agilizar a tramitação de processos de parcelamento 
do solo, além de desonerar o munícipe dos custos advindos das plotagens 
de mapas e projetos para instrução do requerimento. Objetiva
tornar mais tran
automatizado, com rotinas e padronizações estabelecidas, diminuindo os 
prazos de agendamento e, consequentemente, de respostas ao cidadão.
projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de
continuidade em 2020.

Empreendimento de Impacto - 
OLEI 

Implementar uma solução para:
 
Empreendimento de Impacto
 
digital;
 
atendendo ao disposto no Decreto 16728/17.
O projeto foi iniciado em 2018, teve parte da execução em 2019 e 
paralisado em função da Secretaria de Política Urbana ter priorizado as 
ações para adoção do novo Plano Diretor da cidade.

Reescrita de aplicações ASP da 
BHTRANS 

Evoluir toda a plataforma atual, baseada em linguagem ASP para a 
arquitetura PHP e 
da Prodabel/PBH. A reescrita das aplicações atuais ASP inclui a 
eliminação do uso do banco ACCESS local. Contempla também  a 
elaboração de documentações das aplicações, que segundo a área 
gestora na BHT
execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.

Implantação de um Novo Portal 
Transparência na PBH 

Customizar o código fonte e arquitetura do Portal Transparência de 
Brasília, cedidos por 
da Transparência da PBH, com a sua devida implantação.

Quadro 7 – Carteira de Projetos de TIC 
 
 

Objetivo 

Desenvolver uma plataforma de dados e  informações de custos de 
suprimentos, terceiros, aluguéis, links de comunicação, convênios, caixa 
escolar, merenda escolar, pessoal, contratos municipalizados e outros 
custos administrativos. Está prevista a finalização do Módulo de Produção 
em 2020, assim como o início de novos módulos referentes a Depreciação 
e Rateio. O projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e 
previsão de continuidade em 2020. 
Continuar a implementação do sistema de gestão da regulação de serviços 
da Secretaria Municipal de Saúde. O projeto foi iniciado em 2018, com 
execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.
Viabilizar as solicitações e emissão  de licenças via internet (com 
preenchimento de requerimentos e anexação de documentação via web), 
bem como a renovação, alteração, baixa e a geração automática de 
algumas licenças pelo sistema, para reduzir o prazo de atendimento ao 
cidadão. O projeto foi iniciado em 2018,teve parte da execução em 2019 e 
foi paralisado em função da Secretaria de Política Urbana ter priorizado as 
ações para adoção do novo Plano Diretor da cidade.
Diminuir a burocracia e agilizar a tramitação de processos de parcelamento 
do solo, além de desonerar o munícipe dos custos advindos das plotagens 
de mapas e projetos para instrução do requerimento. Objetiva
tornar mais transparente a informação e tornar o exame do processo 
automatizado, com rotinas e padronizações estabelecidas, diminuindo os 
prazos de agendamento e, consequentemente, de respostas ao cidadão.
projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de
continuidade em 2020. 
Implementar uma solução para:: 
 . automatizar a emissão das Orientações de Licenciamento de 
Empreendimento de Impacto- OLEI; 
 . substituir a apresentação de documentos impressos por documentação 
digital; 
 . integrar sistemas de modo a permitir acesso às informações da PBH 
atendendo ao disposto no Decreto 16728/17. 
O projeto foi iniciado em 2018, teve parte da execução em 2019 e 
paralisado em função da Secretaria de Política Urbana ter priorizado as 
ações para adoção do novo Plano Diretor da cidade.
Evoluir toda a plataforma atual, baseada em linguagem ASP para a 
arquitetura PHP e Oracle, totalmente aderente ao catálogo de tecnologia 
da Prodabel/PBH. A reescrita das aplicações atuais ASP inclui a 
eliminação do uso do banco ACCESS local. Contempla também  a 
elaboração de documentações das aplicações, que segundo a área 
gestora na BHTRANS são inexistentes. O projeto foi iniciado em 2018, com 
execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.
Customizar o código fonte e arquitetura do Portal Transparência de 
Brasília, cedidos por este município, criando-se desta forma o Novo Portal 
da Transparência da PBH, com a sua devida implantação.
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Desenvolver uma plataforma de dados e  informações de custos de 
suprimentos, terceiros, aluguéis, links de comunicação, convênios, caixa 
escolar, merenda escolar, pessoal, contratos municipalizados e outros 

finalização do Módulo de Produção 
em 2020, assim como o início de novos módulos referentes a Depreciação 

O projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e 

implementação do sistema de gestão da regulação de serviços 
O projeto foi iniciado em 2018, com 

execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020. 
iabilizar as solicitações e emissão  de licenças via internet (com 

preenchimento de requerimentos e anexação de documentação via web), 
bem como a renovação, alteração, baixa e a geração automática de 

reduzir o prazo de atendimento ao 
O projeto foi iniciado em 2018,teve parte da execução em 2019 e 

foi paralisado em função da Secretaria de Política Urbana ter priorizado as 
ações para adoção do novo Plano Diretor da cidade. 
Diminuir a burocracia e agilizar a tramitação de processos de parcelamento 
do solo, além de desonerar o munícipe dos custos advindos das plotagens 
de mapas e projetos para instrução do requerimento. Objetiva-se, ainda, 

sparente a informação e tornar o exame do processo 
automatizado, com rotinas e padronizações estabelecidas, diminuindo os 
prazos de agendamento e, consequentemente, de respostas ao cidadão. O 
projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de 

. automatizar a emissão das Orientações de Licenciamento de 

. substituir a apresentação de documentos impressos por documentação 

. integrar sistemas de modo a permitir acesso às informações da PBH 

O projeto foi iniciado em 2018, teve parte da execução em 2019 e foi 
paralisado em função da Secretaria de Política Urbana ter priorizado as 
ações para adoção do novo Plano Diretor da cidade. 
Evoluir toda a plataforma atual, baseada em linguagem ASP para a 

Oracle, totalmente aderente ao catálogo de tecnologia 
da Prodabel/PBH. A reescrita das aplicações atuais ASP inclui a 
eliminação do uso do banco ACCESS local. Contempla também  a 
elaboração de documentações das aplicações, que segundo a área 

O projeto foi iniciado em 2018, com 
execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020. 
Customizar o código fonte e arquitetura do Portal Transparência de 

se desta forma o Novo Portal 
da Transparência da PBH, com a sua devida implantação. O projeto foi 



 

 

 

 

iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 
2020.

SIGBASES Fase 3 

Criar e manter bases únicas de dados de 
gestão compartilhada pelas várias áreas de negócio e o consumo pelos 
sistemas da SMSA, garantindo uma visão global das informações.
projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de 
continuidade em 2020.

SIAFIS - Subprojeto Auditoria 
de Instituições financeiras 

Desenvolver soluções de declaração, integração, monitoramento e gestão 
das ações de auditoria, identificação de irregularidades, verificação do 
lançamento e crédito tributário, apuração e cobrança d
Serviços de Qualquer Natureza ( ISSQN).
com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.

Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos com característica 
domiciliar gerados pelos 
grandes geradores 

SICE - Melhoria e 
implementação da Gestão dos 
processos de desapropriações 
e remoção da PBH 

SIGEAR - Sistema de  
Informações e Gestão de 
Áreas de Risco 

Projeto GRP - Sistema 
Integrado de Gestão 
 
Subprojeto Implantação de 
Macroprocessos 

iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 
2020. 

Criar e manter bases únicas de dados de uso corporativo permitindo a 
gestão compartilhada pelas várias áreas de negócio e o consumo pelos 
sistemas da SMSA, garantindo uma visão global das informações.
projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de 
continuidade em 2020. 
Desenvolver soluções de declaração, integração, monitoramento e gestão 
das ações de auditoria, identificação de irregularidades, verificação do 
lançamento e crédito tributário, apuração e cobrança d
Serviços de Qualquer Natureza ( ISSQN). O projeto foi iniciado em 2018, 
com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.

Auxiliar o gerenciamento das informações referentes aos resíduos 
especiais gerados em estabelecimentos comerciais, industriais e de 
prestação de serviços de Belo Horizonte que são grandes geradores de 
resíduos e permitir o compartilhamento dessas informações com os 
órgãos e agentes relacionados à gestão desses resíduos.
iniciado em 2019. 

Automatizar o processo de gestão dos processos de desapropriações e 
remoção em Belo Horizonte, garantindo que a liberação de frentes de 
obras possa ser feita de acordo com o planejamento conjunto das 
Diretorias de Planejamento, Projetos, Obras, Administrativo Financeiro, 
Jurídico mediante um sistema integrado. O projeto foi inicia

Automatizar a coleta e gerenciamento de vistorias em áreas de risco de 
Belo Horizonte, permitindo o preenchimento das informações da ficha de 
vistoria diretamente em campo, em meio digital, através de dispositivos 
móveis coletando o posicionamento geográfico da vistoria, o que 
possibilita sua integração com as bases geográficas implantadas e 
gerenciadas pela PBH. O projeto foi iniciado em 2019.

Implantar a Solução Integrada de Gestão ou Enterprise Resource 
Planning (ERP), contendo Licenças e Serviços Técnicos de implantação e 
sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração 
com os diversos módulos que compõem o ERP da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, compreendendo os seguintes módulos:
- Planejamento / Orçamento 
– Finanças 
– Contabilidade 
– Contratos 
– Convênios 
- Suprimentos/almoxarifado 
– Compras 
– Patrimônio 
- Portal da Transparência. 
O projeto foi iniciado em 2019. 
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iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 

uso corporativo permitindo a 
gestão compartilhada pelas várias áreas de negócio e o consumo pelos 
sistemas da SMSA, garantindo uma visão global das informações. O 
projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de 

Desenvolver soluções de declaração, integração, monitoramento e gestão 
das ações de auditoria, identificação de irregularidades, verificação do 
lançamento e crédito tributário, apuração e cobrança do Imposto sobre 

O projeto foi iniciado em 2018, 
com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020. 

gerenciamento das informações referentes aos resíduos 
especiais gerados em estabelecimentos comerciais, industriais e de 
prestação de serviços de Belo Horizonte que são grandes geradores de 
resíduos e permitir o compartilhamento dessas informações com os 
rgãos e agentes relacionados à gestão desses resíduos. O projeto foi 

Automatizar o processo de gestão dos processos de desapropriações e 
garantindo que a liberação de frentes de 

obras possa ser feita de acordo com o planejamento conjunto das 
Diretorias de Planejamento, Projetos, Obras, Administrativo Financeiro, 

O projeto foi iniciado em 2019. 

Automatizar a coleta e gerenciamento de vistorias em áreas de risco de 
Belo Horizonte, permitindo o preenchimento das informações da ficha de 

gital, através de dispositivos 
móveis coletando o posicionamento geográfico da vistoria, o que 
possibilita sua integração com as bases geográficas implantadas e 

O projeto foi iniciado em 2019. 

Implantar a Solução Integrada de Gestão ou Enterprise Resource 
Planning (ERP), contendo Licenças e Serviços Técnicos de implantação e 
sustentação, que atenda às necessidades de automação e integração 

diversos módulos que compõem o ERP da Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, compreendendo os seguintes módulos: 



 

 

 

 

Projeto GRP - Sistema 
Integrado de Gestão / 
Subprojeto Aquisição e 
implantação de infraestrutura  

Projeto GRP - Sistema 
Integrado de Gestão 
 
Subprojeto SICOM 2019  

Aplicativo mobile para 
operadores de transporte 
escolar, táxi e suplementar 

Integração da arrecadação dos 
tributos e dos preços públicos 
no âmbito do município de 
Belo Horizonte 

BH Digital - Implantação de 
solução integrada para 
tramitação eletrônica de 
informações, documentos e 
automatização de processos - 
Ações de Tecnologia 

Estacionamento Rotativo 
FASE 3 – AITE 
 
 

Sistema de Gestão de 
Auditoria - Customização do 
SaeWeb 

HMDCC - Hospital 
Metropolitano Dr. Célio de 
Castro - Ações de TIC 

Obter o sizing (dimensionamento) da infraestrutura para comportar a 
solução GRP e a partir deste planejar sua aquisição e implantação.
projeto foi iniciado em 2019. 

Construir uma nova plataforma para extração, formatação nos  moldes 
dos leiautes publicados pelo TCE-MG, validação e envio das as 
prestações de contas dos arquivos SICOM de de todo o Município.
O projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de 
continuidade em 2020. 

Desenvolver um  aplicativo móvel para atendimento aos serviços 
prestados pela BHTRans aos operadores de transporte escolar, táxi e 
suplementar, dando-lhes mais um canal de comunicação para a  
prestação destes serviços. O projeto foi iniciado em 2019.

Desenvolver e  customizar  sistemas para centralização do controle da 
gestão dos tributos e preços públicos dos órgãos da administração direta 
e indireta do município (autarquias, fundações públicas, fundos 
municipais, empresas estatais e outras entidades do Poder Executivo).  
Para o alcance dessa centralização, será necessário adequar todos os 
processos e sistemas legados no âmbito do município para utilizar os 
serviços e padrões disponibilizados no Sistema Siatu.
iniciado em 2019. 

Implantar uma solução integrada para tramitação eletrônica de 
informações, documentos e processos administrativos, com mapeamento, 
modelagem, automatização de processos de negócio, gestão 
eletrônica/arquivística de documentos e relacionamento com o usuário.
projeto foi iniciado em 2019. 

Desenvolver um aplicativo móvel para modernizar o processo de Auto de 
Infração de Trânsito (AITE), hoje executado manualmente, reduzindo os 
erros que normalmente ocorrem no processo de autuação e digitação dos 
Autos. Permitir que o agente fiscalizador utilize um sistema único, 
moderno, confiável, totalmente integrado e  informatizado para a 
realização das atividades de fiscalização do Estacionamento Rotativo e 
das demais regulamentações da  via, que vai desde a verificação do uso 
da vaga até a emissão do Auto de Infração de Trânsito. 
iniciado em 2019 e continua em execução. 

Customizar o sistema SaeWeb (do Governo do Distrito Federal) e 
disponibilizá-lo como sistema de gestão de auditoria da Controladoria 
Geral do Município. O projeto foi iniciado em 2018, com execução em 
2019 e previsão de continuidade em 2020. 

Planejar e acompanhar as ações de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) visando a implantação de soluções automatizadas 
para  operação do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro.
foi iniciado em 2013 e a Prodabel continua acompanhando as ações que 
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Obter o sizing (dimensionamento) da infraestrutura para comportar a 
uisição e implantação. O 

Construir uma nova plataforma para extração, formatação nos  moldes 
MG, validação e envio das as 

prestações de contas dos arquivos SICOM de de todo o Município. 
O projeto foi iniciado em 2018, com execução em 2019 e previsão de 

móvel para atendimento aos serviços 
prestados pela BHTRans aos operadores de transporte escolar, táxi e 

lhes mais um canal de comunicação para a  
O projeto foi iniciado em 2019. 

Desenvolver e  customizar  sistemas para centralização do controle da 
gestão dos tributos e preços públicos dos órgãos da administração direta 

ações públicas, fundos 
municipais, empresas estatais e outras entidades do Poder Executivo).  
Para o alcance dessa centralização, será necessário adequar todos os 
processos e sistemas legados no âmbito do município para utilizar os 

nibilizados no Sistema Siatu. O projeto foi 

uma solução integrada para tramitação eletrônica de 
informações, documentos e processos administrativos, com mapeamento, 
modelagem, automatização de processos de negócio, gestão 
eletrônica/arquivística de documentos e relacionamento com o usuário. O 

modernizar o processo de Auto de 
Infração de Trânsito (AITE), hoje executado manualmente, reduzindo os 
erros que normalmente ocorrem no processo de autuação e digitação dos 
Autos. Permitir que o agente fiscalizador utilize um sistema único, 

vel, totalmente integrado e  informatizado para a 
realização das atividades de fiscalização do Estacionamento Rotativo e 

via, que vai desde a verificação do uso 
da vaga até a emissão do Auto de Infração de Trânsito.  O projeto foi 

Customizar o sistema SaeWeb (do Governo do Distrito Federal) e 
lo como sistema de gestão de auditoria da Controladoria 

O projeto foi iniciado em 2018, com execução em 

Planejar e acompanhar as ações de Tecnologia de Informação e 
implantação de soluções automatizadas 

para  operação do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. O projeto 
foi iniciado em 2013 e a Prodabel continua acompanhando as ações que 



 

 

 

 

Hub de Serviços da Saúde 

Implantação do E-Social nas 
Administrações Indiretas da 
Belotur, SLU, SUDECAP, 
Prodabel e Urbel 

Sistema de Cadastro Técnico 
Multifinalitário 

Fonte: Escritório de Projetos EPP

 

Além dos projetos citados, novos projetos 
a compor a Carteira de Projetos de TIC.

6.4 Infraestrutura de telecomunicações, 

 

6.4.1 - Telecomunicações / Redes

 

Para 2020, destacam-se as seguintes ações no âmbito de infraestrutura de 
telecomunicações: 
● Conectar 100% das unidades administrativas da Prefeitura em rede 

ligação de todos os equipamentos públicos municipais à rede de fibra óptica da 
PBH, aproveitando a infraestrutura já existente, gerando economia, garantindo alto 
desempenho e alta disponibilidade. Em 2020, concluiremos a ativação de 1009 
endereços de órgãos da PBH conectados em rede via fibra óptica própria;

● Ampliação do Wi-Fi gratuito concluindo a instalação de 103 áreas de 
vulnerabilidade social com a instalação de pontos de acesso livre à internet em 
prédios públicos municipais, utilizando a
permitindo acesso à informação 
população destes locais; 

faltam para sua finalização. 

Implantar  Web Services  para integração dos sistemas legados da 
Secretaria Municipal de Saúde e futura  solução de gestão hospitalar a 
ser contratada de forma que os serviços prestados e controlados por esta 
Secretaria sejam unificados em uma plataforma.
2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.

Implantar o  módulo eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) nas  empresas 
Prodabel , SLU, SUDECAP, URBEL e BELOTUR.
em 2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020.

Implantar uma solução para atender às necessidades de manutenção 
visualização integrada das bases de dados geoespaciais do Cadastro 
Territorial Multifinalitário: (1) base cadastral, incluindo a visão física real e 
oficial do Município de Belo Horizonte; (2) base de parâmetros 
urbanísticos, referente à legislação de uso e ocupação do solo; (3) base 
de desapropriações de imóveis urbanos e (4) base de inventário de 
árvores, possibilitando a utilização de forma integrada das informações 
georreferenciadas pelos órgãos da administração municip
iniciado em 2019, com previsão de continuidade em 2020.

 
Fonte: Escritório de Projetos EPP-PB 

Além dos projetos citados, novos projetos serão definidos ao longo de 2020, passando 
a compor a Carteira de Projetos de TIC. 

estrutura de telecomunicações, microinformática e Data center

Telecomunicações / Redes 

se as seguintes ações no âmbito de infraestrutura de 

Conectar 100% das unidades administrativas da Prefeitura em rede 
ligação de todos os equipamentos públicos municipais à rede de fibra óptica da 
PBH, aproveitando a infraestrutura já existente, gerando economia, garantindo alto 
desempenho e alta disponibilidade. Em 2020, concluiremos a ativação de 1009 

eços de órgãos da PBH conectados em rede via fibra óptica própria;
Fi gratuito concluindo a instalação de 103 áreas de 

vulnerabilidade social com a instalação de pontos de acesso livre à internet em 
prédios públicos municipais, utilizando a infraestrutura existente nos locais, 
permitindo acesso à informação e garantindo a inclusão digital e social da  
população destes locais;  
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s  para integração dos sistemas legados da 
Secretaria Municipal de Saúde e futura  solução de gestão hospitalar a 
ser contratada de forma que os serviços prestados e controlados por esta 
Secretaria sejam unificados em uma plataforma. O projeto foi iniciado em 
2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020. 

Implantar o  módulo eSocial (Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Previdenciárias e Trabalhistas) nas  empresas 

Prodabel , SLU, SUDECAP, URBEL e BELOTUR. O projeto foi iniciado 
em 2018, com execução em 2019 e previsão de continuidade em 2020. 

às necessidades de manutenção e 
visualização integrada das bases de dados geoespaciais do Cadastro 
Territorial Multifinalitário: (1) base cadastral, incluindo a visão física real e 
oficial do Município de Belo Horizonte; (2) base de parâmetros 

os, referente à legislação de uso e ocupação do solo; (3) base 
de desapropriações de imóveis urbanos e (4) base de inventário de 
árvores, possibilitando a utilização de forma integrada das informações 
georreferenciadas pelos órgãos da administração municipal. O projeto foi 
iniciado em 2019, com previsão de continuidade em 2020. 

ao longo de 2020, passando 

microinformática e Data center 

se as seguintes ações no âmbito de infraestrutura de 

Conectar 100% das unidades administrativas da Prefeitura em rede óptica com a 
ligação de todos os equipamentos públicos municipais à rede de fibra óptica da 
PBH, aproveitando a infraestrutura já existente, gerando economia, garantindo alto 
desempenho e alta disponibilidade. Em 2020, concluiremos a ativação de 1009 

eços de órgãos da PBH conectados em rede via fibra óptica própria; 
Fi gratuito concluindo a instalação de 103 áreas de 

vulnerabilidade social com a instalação de pontos de acesso livre à internet em 
infraestrutura existente nos locais, 

e garantindo a inclusão digital e social da  



 

 

 

 

● Expansão da rede Wi-Fi, visando a atualização dos rádios utilizados nos hotspots 
e ampliação do programa BH Digital,
prédios públicos, garantindo disponibilidade e qualidade do serviço da rede 
existente. Em 2020, alcançaremos mais de 600 pontos instalados, permitindo que 
o cidadão acesse a internet e os serviços da PBH disponív

● A conexão de internet atual tem
de serviço e a priorização do tráfego para as aplicações e negócios da Prodabel e 
PBH.  Visando a garantia dos serviços 
da rede Wi-Fi, o crescimento de aplicações web e em nuvem e 
ampliação desta conexão a partir de 

● Continuação da modernização 
GPONs  (Gigabit Passive Optical Network)
vários locais através de uma única fibra possibilitando atender melhor a demanda 
crescente de conectividade dos clientes da Prodabel, ini
2019; 

● Em 2019 foi feita a substituição dos núcleos e em 2
dos concentradores da rede
MPLS;  

● Readequação do núcleo da 
tecnologia IP/MPLS, permitindo
e/ou circuitos virtuais que segregam de fato os interesses de tráfego de cada órgão 
da PBH, trazendo benefícios como melhor segurança, qualidade de serviço e 
engenharia de tráfego; 

● A configuração destes equipamentos  de núcleo e concentr
série de protocolos, hardwares dedicados e recursos técnicos padronizados 
mundialmente que estão presentes nos principais provedores de serviços de TIC e 
Telecomunicações, trazendo melhor desempenho, maior confiabilidade, 
escalabilidade, resiliência e disponibilidade reduzindo riscos envolvidos na 
indisponibilidade total ou parcial do núcleo da rede;

● A adequação de redes locais
para substituição dos switches não gerenciáveis e o
instalados em vários prédios da PBH 
necessitando de evolução tecnológica;

● Ampliação da implantação da redundância de rede dos órgãos da Secretaria 
Municipal de Saúde que passar
2019.  A ampliação da rede 
a estabilidade, a disponibilidade e continuidade do acesso aos sistemas
por esta Secretaria e que ficam hospedados em Datacenters da Prodabe
2020, concluiremos as implantações totalizando 11 locais atendidos.

 
6.4.2 - Microinformática 

 
Para 2020, destaca-se a continuidade do processo de a
de microinformática da Prodabel, retirando equipamentos obsoletos e com Windows 
XP a fim de reduzir pontos de falha e vulnerabilidades na rede. Em 2019, 
realizada a substituição de 

Fi, visando a atualização dos rádios utilizados nos hotspots 
e ampliação do programa BH Digital, que oferecem acesso à Internet gratuita em 
prédios públicos, garantindo disponibilidade e qualidade do serviço da rede 
existente. Em 2020, alcançaremos mais de 600 pontos instalados, permitindo que 
o cidadão acesse a internet e os serviços da PBH disponíveis na web;

t atual tem a capacidade de 7 Gbps permitindo
de serviço e a priorização do tráfego para as aplicações e negócios da Prodabel e 

isando a garantia dos serviços em longo prazo, analisamos o crescimento 
Fi, o crescimento de aplicações web e em nuvem e pretende

ação desta conexão a partir de 2022; 
odernização da rede óptica com a implantação do uso de 

(Gigabit Passive Optical Network) que permitirá transmissão 
vários locais através de uma única fibra possibilitando atender melhor a demanda 
crescente de conectividade dos clientes da Prodabel, iniciou  a implantação em 

substituição dos núcleos e em 2020 será iniciada a substituição 
concentradores da rede para roteadores mais modernos e  implantada a  rede 

eadequação do núcleo da Rede Municipal de Informática - RMI, com suporte à 
permitindo a criação de instâncias de roteamentos distintas 

e/ou circuitos virtuais que segregam de fato os interesses de tráfego de cada órgão 
da PBH, trazendo benefícios como melhor segurança, qualidade de serviço e 

 
estes equipamentos  de núcleo e concentradores possuem uma 

série de protocolos, hardwares dedicados e recursos técnicos padronizados 
mundialmente que estão presentes nos principais provedores de serviços de TIC e 
Telecomunicações, trazendo melhor desempenho, maior confiabilidade, 

resiliência e disponibilidade reduzindo riscos envolvidos na 
indisponibilidade total ou parcial do núcleo da rede; 

dequação de redes locais se iniciou em 2019 com a aquisição de 280 switch
para substituição dos switches não gerenciáveis e obsoletos e, em 2020, 
instalados em vários prédios da PBH que são pontos de vulnerabilidade da rede,   
necessitando de evolução tecnológica; 

mplantação da redundância de rede dos órgãos da Secretaria 
Municipal de Saúde que passaram a funcionar na modalidade 24x7 a partir de 
2019.  A ampliação da rede em UPAs e Hospitais, com dupla abordagem garant

a disponibilidade e continuidade do acesso aos sistemas
por esta Secretaria e que ficam hospedados em Datacenters da Prodabe
2020, concluiremos as implantações totalizando 11 locais atendidos.

se a continuidade do processo de atualização dos equipamentos 
de microinformática da Prodabel, retirando equipamentos obsoletos e com Windows 
XP a fim de reduzir pontos de falha e vulnerabilidades na rede. Em 2019, 
realizada a substituição de 165 equipamentos a partir da adesão à ata de registro de 
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Fi, visando a atualização dos rádios utilizados nos hotspots 
que oferecem acesso à Internet gratuita em 

prédios públicos, garantindo disponibilidade e qualidade do serviço da rede 
existente. Em 2020, alcançaremos mais de 600 pontos instalados, permitindo que 

eis na web; 
permitindo a prestação 

de serviço e a priorização do tráfego para as aplicações e negócios da Prodabel e 
, analisamos o crescimento 

pretende-se uma 

da rede óptica com a implantação do uso de 
transmissão de dados de 

vários locais através de uma única fibra possibilitando atender melhor a demanda 
ciou  a implantação em 

será iniciada a substituição 
implantada a  rede 

RMI, com suporte à 
eamentos distintas 

e/ou circuitos virtuais que segregam de fato os interesses de tráfego de cada órgão 
da PBH, trazendo benefícios como melhor segurança, qualidade de serviço e 

adores possuem uma 
série de protocolos, hardwares dedicados e recursos técnicos padronizados 
mundialmente que estão presentes nos principais provedores de serviços de TIC e 
Telecomunicações, trazendo melhor desempenho, maior confiabilidade, 

resiliência e disponibilidade reduzindo riscos envolvidos na 

a aquisição de 280 switches 
, em 2020, serão 

são pontos de vulnerabilidade da rede,   

mplantação da redundância de rede dos órgãos da Secretaria 
modalidade 24x7 a partir de 

upla abordagem garantem 
a disponibilidade e continuidade do acesso aos sistemas utilizados 

por esta Secretaria e que ficam hospedados em Datacenters da Prodabel e, em 
2020, concluiremos as implantações totalizando 11 locais atendidos. 

tualização dos equipamentos 
de microinformática da Prodabel, retirando equipamentos obsoletos e com Windows 
XP a fim de reduzir pontos de falha e vulnerabilidades na rede. Em 2019, está sendo 

à ata de registro de 



 

 

 

 

preço realizada em 2018. E em 2020 temos a meta de substituição de 
equipamentos, o que permitirá, além de atualização tecnológica de alguns pos
trabalho da Prodabel, o remanejamento interno dos equipamentos
 
6.4.3 - Data center 

 

● Evolução dos Data Centers
PBH, por meio de aquisições  básicas  de infraestrutura necessárias para a 
continuidade do serviço de hospedagem das aplicações e melhorias para garantir 
a disponibilidade e a confiabilidade dos serviços

● Implementar melhorias de infraestrutura nos Data centers, tais como cabeamento, 
novos hardwares, obras de adequação e melhorias lógicas do modelo de 
funcionamento da topologia de rede e orquestração do ambiente de DC, incl
a conteinerização das aplicações legado. 

● Adotar novas práticas para Data center com uma revisão da atual estruturação do 
funcionamento do Data Center. Executar o levantamento de capacidade do 
Datacenter e elaborar um projeto visando a implantação de
orquestração de nuvens pública e privada, conteinerização, visando a economia e  
melhor uso dos recursos do Data center, além de permitir a medição de custos dos 
recursos utilizados pelos clientes

● Implantar as melhorias nas p
2018 foram revistas e redesenhadas
Iniciamos a migração das bases de backup
prestação deste serviço, adicionando 
backup em formato de storage e em nuvem pública, além do backup em fita

 

6.5 Monitoração e segurança

 

Para 2020, nas áreas de monitoramento e segurança da informação, são planejadas a 
execução das seguintes atividades:

● Continuar a ampliação da 
melhor atendimento em caso de incidentes;

● Finalização do processo de
monitoração NAGIOS, 
descontinuadas ou não atende às necessidade

● Aquisição e implantação inicial de solução para análise e monitoramento de 
performance de aplicações (APM) para facilitar o diagnóstico e solução de 
problemas em software;

● Migração para a nova topologia de
Prodabel  e seus parceiros;

● Aquisição e implantação da nova topologia de firewall de navegação de Internet 
para atender à PBH durante o ano de 2020;

● Aquisição e implantação de firewall de aplicações (WAF) para proteger part
aplicações do Data Center;

preço realizada em 2018. E em 2020 temos a meta de substituição de 
ermitirá, além de atualização tecnológica de alguns pos
remanejamento interno dos equipamentos. 

Data Centers para atender às demandas de serviços de TIC da 
de aquisições  básicas  de infraestrutura necessárias para a 

continuidade do serviço de hospedagem das aplicações e melhorias para garantir 
a confiabilidade dos serviços.   

Implementar melhorias de infraestrutura nos Data centers, tais como cabeamento, 
novos hardwares, obras de adequação e melhorias lógicas do modelo de 
funcionamento da topologia de rede e orquestração do ambiente de DC, incl
a conteinerização das aplicações legado.  
Adotar novas práticas para Data center com uma revisão da atual estruturação do 
funcionamento do Data Center. Executar o levantamento de capacidade do 
Datacenter e elaborar um projeto visando a implantação de melhorias como 
orquestração de nuvens pública e privada, conteinerização, visando a economia e  
melhor uso dos recursos do Data center, além de permitir a medição de custos dos 
recursos utilizados pelos clientes; 
Implantar as melhorias nas políticas de backup do Data center, sendo que em 
2018 foram revistas e redesenhadas em 2019 adquirida solução e implantação. 
Iniciamos a migração das bases de backup e a partir de 2020 iremos 
prestação deste serviço, adicionando no catálogo de serviços do Data 
backup em formato de storage e em nuvem pública, além do backup em fita

6.5 Monitoração e segurança 

Para 2020, nas áreas de monitoramento e segurança da informação, são planejadas a 
execução das seguintes atividades: 

mpliação da monitoração dos itens da rede, permitindo prevenção e 
melhor atendimento em caso de incidentes; 
Finalização do processo de substituição e migração das ferramentas

 Performance Manager e UIM, pois as versões
ou não atende às necessidades atuais; 

Aquisição e implantação inicial de solução para análise e monitoramento de 
de aplicações (APM) para facilitar o diagnóstico e solução de 

problemas em software; 
Migração para a nova topologia de segurança das interconexões de rede entre a 
Prodabel  e seus parceiros; 
Aquisição e implantação da nova topologia de firewall de navegação de Internet 
para atender à PBH durante o ano de 2020; 
Aquisição e implantação de firewall de aplicações (WAF) para proteger part
aplicações do Data Center; 
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preço realizada em 2018. E em 2020 temos a meta de substituição de mais 100 
ermitirá, além de atualização tecnológica de alguns postos de 

para atender às demandas de serviços de TIC da 
de aquisições  básicas  de infraestrutura necessárias para a 

continuidade do serviço de hospedagem das aplicações e melhorias para garantir 

Implementar melhorias de infraestrutura nos Data centers, tais como cabeamento, 
novos hardwares, obras de adequação e melhorias lógicas do modelo de 
funcionamento da topologia de rede e orquestração do ambiente de DC, incluindo 

Adotar novas práticas para Data center com uma revisão da atual estruturação do 
funcionamento do Data Center. Executar o levantamento de capacidade do 

melhorias como 
orquestração de nuvens pública e privada, conteinerização, visando a economia e  
melhor uso dos recursos do Data center, além de permitir a medição de custos dos 

ckup do Data center, sendo que em 
da solução e implantação. 

iremos evoluir a 
o catálogo de serviços do Data center o 

backup em formato de storage e em nuvem pública, além do backup em fita; 

Para 2020, nas áreas de monitoramento e segurança da informação, são planejadas a 

monitoração dos itens da rede, permitindo prevenção e 

ferramentas de 
ões atuais foram 

Aquisição e implantação inicial de solução para análise e monitoramento de 
de aplicações (APM) para facilitar o diagnóstico e solução de 

as interconexões de rede entre a 

Aquisição e implantação da nova topologia de firewall de navegação de Internet 

Aquisição e implantação de firewall de aplicações (WAF) para proteger parte das 



 

 

 

 

● Avançar na melhoria do controle de infestação de vulner
Center. 
 

6.6 Service Desk, atendimento ao usuário e gestão de serviços

 

Para 2020, no que se refere ao atendimento ao usuário e gestão de 
se a continuidade de melhorias alcançando as metas definidas na Estratégia de Longo 
Prazo 2020-2024 da empresa, destacando

● Promover a melhoria da eficiência da prestação dos serviços de TIC da Prodabel, 
com aumento das taxas de cumprimentos de 
redução de backlogs e melhoria da satisfação dos usuários;

● Conclusão de fases do 
realizando a gestão do
serviços prestados; 

● Conclusão de fases do g
impactos na prestação de serviço da Prodabel e no 

● Conclusão de fases dos e
meio de processamento de linguagem natural
do serviço prestado e possibilitar atuação preventiva;

● Prospecção de definição de nova 
Management -  ITSM de forma a permitir um confiável e eficiente gerenciamento 
de serviços de TIC. 

 
 

6.7 Soluções de sistemas

 
Para 2020, estão previstas ações
padronizações no âmbito da solução de sistemas, com destaque para:
  
● Modernização tecnológica de sistemas legados, atualizando a linguagem de 

desenvolvimento para tecnologias mais atuais;
● Capacitação tecnológica dos recursos humanos de acordo com o catálogo de 

tecnologia da Prodabel;
● Implantação de solução corporativa para autenticação (acesso.pbh) integrada com 

o governo federal (gov.br) para usuários externos e AD para usuários internos.
● Implantação da Base Cidadão PBH que é base de dados centralizada com os 

principais atributos de identificação e de contato com o cidadão. Os
alimentados por meio do acesso.PBH.

● Expansão da utilização da plataforma de EAD 
PBH. 

● Auxiliar na Implantação do sistema BHDigital 
Informações e Documentos

elhoria do controle de infestação de vulnerabilidades da RMI e Data 

atendimento ao usuário e gestão de serviços 

Para 2020, no que se refere ao atendimento ao usuário e gestão de serviços, planeja
se a continuidade de melhorias alcançando as metas definidas na Estratégia de Longo 

2024 da empresa, destacando-se as seguintes ações: 

Promover a melhoria da eficiência da prestação dos serviços de TIC da Prodabel, 
com aumento das taxas de cumprimentos de Service Level Agreement 

redução de backlogs e melhoria da satisfação dos usuários; 
do gerenciamento de configuração do ambiente operacional, 

realizando a gestão dos itens de configuração necessários à disponibilidade dos 

Conclusão de fases do gerenciamento de problemas de forma a minimizar os 
impactos na prestação de serviço da Prodabel e no negócio da PBH;
Conclusão de fases dos estudos de análise comportamental dos usuários, 

de processamento de linguagem natural, de forma a alavancar a qualidade 
do serviço prestado e possibilitar atuação preventiva; 
Prospecção de definição de nova ferramenta de Information Technology Service 

ITSM de forma a permitir um confiável e eficiente gerenciamento 

Soluções de sistemas 

estão previstas ações de modernização, expansões, implantações e 
ções no âmbito da solução de sistemas, com destaque para: 

Modernização tecnológica de sistemas legados, atualizando a linguagem de 
desenvolvimento para tecnologias mais atuais; 
Capacitação tecnológica dos recursos humanos de acordo com o catálogo de 
tecnologia da Prodabel; 
Implantação de solução corporativa para autenticação (acesso.pbh) integrada com 
o governo federal (gov.br) para usuários externos e AD para usuários internos.
Implantação da Base Cidadão PBH que é base de dados centralizada com os 
rincipais atributos de identificação e de contato com o cidadão. Os

do acesso.PBH. 
Expansão da utilização da plataforma de EAD - Educação Aberta a Distância da 

Auxiliar na Implantação do sistema BHDigital - Tramitador 
Documentos e processos Administrativos.  
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abilidades da RMI e Data 

serviços, planeja-
se a continuidade de melhorias alcançando as metas definidas na Estratégia de Longo 

Promover a melhoria da eficiência da prestação dos serviços de TIC da Prodabel, 
Service Level Agreement - SLAs, 

guração do ambiente operacional, 
onfiguração necessários à disponibilidade dos 

roblemas de forma a minimizar os 
negócio da PBH; 

studos de análise comportamental dos usuários, por 
, de forma a alavancar a qualidade 

Information Technology Service 

ITSM de forma a permitir um confiável e eficiente gerenciamento 

de modernização, expansões, implantações e 
 

Modernização tecnológica de sistemas legados, atualizando a linguagem de 

Capacitação tecnológica dos recursos humanos de acordo com o catálogo de 

Implantação de solução corporativa para autenticação (acesso.pbh) integrada com 
o governo federal (gov.br) para usuários externos e AD para usuários internos. 
Implantação da Base Cidadão PBH que é base de dados centralizada com os 
rincipais atributos de identificação e de contato com o cidadão. Os dados serão 

Educação Aberta a Distância da 

Tramitador Eletrônico de 



 

 

 

 

● Implantação do sistema de arquivos da Prefeitura de Belo Horizonte SA
repositório de arquivos padrão da PBH.

● Padronização tecnológica p
 

6.8 Arquitetura de sistemas

 

Referentes à arquitetura de sistemas, são descritas nos subitens a seguir as ações 

planejadas para 2020. 

 
6.8.1 Inteligência Artificial (IA)

  

Estruturação de grupo de trabalho multidisciplinar e avaliação da utilização de 

tecnologias de Inteligência Artificial para solucionar problemas no contexto da PBH 

através de projeto piloto. 

 

6.8.2 Disponibilização dos Data Marts (DM) e bases estratégicas da PBH via 

internet, com integração de relatórios, mapas e painéis

Fomentar a utilização de dados estratégicos e tecnologias de tratamento e análise de 

dados no âmbito da PBH como Data Marts (DM), painéis e dashboards para apoiar na 

tomada de decisão através da Gerência de Inteligência de Dados. Ampliação da 

quantidade de órgãos e usuários estrat

órgãos e 200 usuários estratégicos).

 
6.8.3 Automatização de Verificação/Validação de Qualidade e Processos de 

Software 

 

Consolidação e ampliação de ferramentas automatizadas de validação/verificação de 

sistemas. Os processos automatizados serão aplicados em diferentes fases do 

desenvolvimento e em diferentes aspectos como Segurança, Desempenho, 

Monitoramento, Qualidade de C

Funcionais. Essas mudanças visam 

padronização, eficiência, rapidez e com menor custo.

 

6.8.4 Modernização do Processo de Software da Prefeitura de Belo Horizonte 

PSP 

 

Implantação do sistema de arquivos da Prefeitura de Belo Horizonte SA
repositório de arquivos padrão da PBH. 
Padronização tecnológica para desenvolvimento de soluções. 

tetura de sistemas 

Referentes à arquitetura de sistemas, são descritas nos subitens a seguir as ações 

ligência Artificial (IA) 

Estruturação de grupo de trabalho multidisciplinar e avaliação da utilização de 

de Inteligência Artificial para solucionar problemas no contexto da PBH 

Disponibilização dos Data Marts (DM) e bases estratégicas da PBH via 

internet, com integração de relatórios, mapas e painéis 

dados estratégicos e tecnologias de tratamento e análise de 

dados no âmbito da PBH como Data Marts (DM), painéis e dashboards para apoiar na 

tomada de decisão através da Gerência de Inteligência de Dados. Ampliação da 

quantidade de órgãos e usuários estratégicos atendidos (atualmente atendemos 12 

órgãos e 200 usuários estratégicos). 

Automatização de Verificação/Validação de Qualidade e Processos de 

Consolidação e ampliação de ferramentas automatizadas de validação/verificação de 

sistemas. Os processos automatizados serão aplicados em diferentes fases do 

desenvolvimento e em diferentes aspectos como Segurança, Desempenho, 

Monitoramento, Qualidade de Código, Validação de Modelo de Dados e Requisitos 

Funcionais. Essas mudanças visam à entrega de soluções com mais qualidade, 

, rapidez e com menor custo. 

Modernização do Processo de Software da Prefeitura de Belo Horizonte 
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Implantação do sistema de arquivos da Prefeitura de Belo Horizonte SA-PBH como 

Referentes à arquitetura de sistemas, são descritas nos subitens a seguir as ações 

Estruturação de grupo de trabalho multidisciplinar e avaliação da utilização de 

de Inteligência Artificial para solucionar problemas no contexto da PBH 

Disponibilização dos Data Marts (DM) e bases estratégicas da PBH via 

dados estratégicos e tecnologias de tratamento e análise de 

dados no âmbito da PBH como Data Marts (DM), painéis e dashboards para apoiar na 

tomada de decisão através da Gerência de Inteligência de Dados. Ampliação da 

égicos atendidos (atualmente atendemos 12 

Automatização de Verificação/Validação de Qualidade e Processos de 

Consolidação e ampliação de ferramentas automatizadas de validação/verificação de 

sistemas. Os processos automatizados serão aplicados em diferentes fases do 

desenvolvimento e em diferentes aspectos como Segurança, Desempenho, 

ódigo, Validação de Modelo de Dados e Requisitos 

entrega de soluções com mais qualidade, 

Modernização do Processo de Software da Prefeitura de Belo Horizonte – 



 

 

 

 

Modernização do processo de software tornando

e DevOps, além da criação de uma vertente para ser utilizada no desenvolvimento de 

softwares em ambientes de fornecedores externos.

 

6.8.5 Portal da Assinatura e Ampliação do S

 

Evolução da plataforma de assinatura digital para possibilitar a expansão do serviço 

através de portal web corporativo.  Propiciar também a verificação de assinatura digital 

realizada e a criptografia de documentos e arquivos.

digital possibilitando maior eficiência nos processos e economia de papel. 

 

6.8.6 DevOps 

 

Ampliar a utilização da Esteira de Integração Contínua para atividades de inspeção e 

qualidade de código-fonte, automatização de builds e 

clusterizado com alta disponibilidade.

6.9 Geoprocessamento 

 

Dentre as ações da área de Geoprocessamento planejadas para o próximo exercício, 
destacam-se as seguintes:

● Ampliar a quantidade de dados geoespaciais disponíveis: Banco de 
geográfico corporativo, Portal da IDE
INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais;

● Expandir o uso da informação geoespacial no contexto de cidades inteligentes;
● Aumentar a integração de dados geoespaci

municipal; 
● Consolidar a utilização de 

e na identificação de áreas solicitadas por órgãos da PBH;
● Customizar o BHMAP para uso personalizado;
● Celebrar convênio com os cartórios de Registro de Imóveis para troca de dados e 

identificação de Registros de Imóveis.
● Implantação do SISCTM
● Disponibilizar a Plataforma de Endereço único 

sistemas e aplicativos da PBH.
 

6.10 Cidade Inteligente 

 
O Programa Belo Horizonte Cidade Inteligente 
Plurianual de Ação Governamental 

Modernização do processo de software tornando-o aderente ao desenvolvimento Ágil 

e DevOps, além da criação de uma vertente para ser utilizada no desenvolvimento de 

ientes de fornecedores externos. 

Portal da Assinatura e Ampliação do Serviço de Assinatura Digital

Evolução da plataforma de assinatura digital para possibilitar a expansão do serviço 

através de portal web corporativo.  Propiciar também a verificação de assinatura digital 

realizada e a criptografia de documentos e arquivos. Ampliar o uso da assinatura 

digital possibilitando maior eficiência nos processos e economia de papel. 

Ampliar a utilização da Esteira de Integração Contínua para atividades de inspeção e 

fonte, automatização de builds e publicações no ambiente 

clusterizado com alta disponibilidade. 

 

ntre as ações da área de Geoprocessamento planejadas para o próximo exercício, 
se as seguintes: 

Ampliar a quantidade de dados geoespaciais disponíveis: Banco de 
geográfico corporativo, Portal da IDE-BHGEO, Portal de Dados Abertos e Portal da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais; 
Expandir o uso da informação geoespacial no contexto de cidades inteligentes;
Aumentar a integração de dados geoespaciais com sistemas utilizados na gestão 

Consolidar a utilização de drone na identificação territorial, no auxílio à fiscalização 
e na identificação de áreas solicitadas por órgãos da PBH; 
Customizar o BHMAP para uso personalizado; 

o com os cartórios de Registro de Imóveis para troca de dados e 
identificação de Registros de Imóveis. 
Implantação do SISCTM 
Disponibilizar a Plataforma de Endereço único - georreferenciado para uso em 
sistemas e aplicativos da PBH. 

O Programa Belo Horizonte Cidade Inteligente – BHCI - está contido no 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2018/2021 e possui os seguintes objetivos:
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o aderente ao desenvolvimento Ágil 

e DevOps, além da criação de uma vertente para ser utilizada no desenvolvimento de 

erviço de Assinatura Digital 

Evolução da plataforma de assinatura digital para possibilitar a expansão do serviço 

através de portal web corporativo.  Propiciar também a verificação de assinatura digital 

Ampliar o uso da assinatura 

digital possibilitando maior eficiência nos processos e economia de papel.  

Ampliar a utilização da Esteira de Integração Contínua para atividades de inspeção e 

publicações no ambiente 

ntre as ações da área de Geoprocessamento planejadas para o próximo exercício, 

Ampliar a quantidade de dados geoespaciais disponíveis: Banco de dados 
BHGEO, Portal de Dados Abertos e Portal da 

Expandir o uso da informação geoespacial no contexto de cidades inteligentes; 
ais com sistemas utilizados na gestão 

rone na identificação territorial, no auxílio à fiscalização 

o com os cartórios de Registro de Imóveis para troca de dados e 

georreferenciado para uso em 

está contido no Plano 
e possui os seguintes objetivos: 



 

 

 

 

 
• Atuar nos desafios da gestão municipal estimulando as possibilidades 

existentes na abordagem de Smart City;
• Evoluir a infraestrutura tecnológica da PBH para que esta seja a base de 

uma gestão integrada entre as diversas áreas da administração;
• Contribuir para as possibilidades de fomento às empresas de base 

tecnológica, para que a consol
cidade e favoreça o

• Promover a competitividade de Belo Horizonte como destino turístico 
inteligente, notadamente através da interação e integração do visitante à 
cidade, qualificando a experiência turística, por meio de recursos 
tecnológicos; 

• Estimular a atração de eventos tecnológicos e técnico
posicionem a cidade e permitam a geração de oportunidades de negócios e 
atração de investimentos;

• Interagir com o ecossistema tecnológico da cidade para construção de 
soluções em conjunto.

 
Para 2020, estão previstas diversas ações que estão ao encontro dos objetivos 
supracitados e corroboram para a consolidação do BHCI, conforme descritas os 
subitens a seguir: 
 
6.10.1 Solução de Sistemas

 

● Portal de Dados Abertos para disponibilização d
possibilitando maior transparência e compartilhamento das informações com os 
cidadãos, empresas e instituições de pesquisa a fim de fomentar o 
desenvolvimento tecnológico.

● Evoluções do Rotativo Digital.
● Ampliação dos serviços disponíveis para o cidadão no PBH APP.
● Expansão do uso de Assinatura Digital na PBH promovendo a agilidade nos 

processos, a redução na utilização de papel e a sustentabilidade
 
6.10.2 Infraestrutura de rede

● Continuar a disponibilização do
áreas ou instituições que concentram acesso a 
possam ser polo fomentador de negócios e soluções de TI;

● Implantação de infraestrutura de TIC para videomonitoramento 
turísticos da capital e de maior concentração de público visando 
pública, implantação para soluções de mobilidade e trânsito a fim de 
serviço à PBH e ao cidadão e permitir a implantação de sistemas inteligentes e 
outras soluções ligadas à 

 

 

 

Atuar nos desafios da gestão municipal estimulando as possibilidades 
abordagem de Smart City; 

Evoluir a infraestrutura tecnológica da PBH para que esta seja a base de 
uma gestão integrada entre as diversas áreas da administração;
Contribuir para as possibilidades de fomento às empresas de base 
tecnológica, para que a consolidação do setor de TIC seja uma marca da 
cidade e favoreça o desenvolvimento econômico e a geração de recursos;
Promover a competitividade de Belo Horizonte como destino turístico 
inteligente, notadamente através da interação e integração do visitante à 

dade, qualificando a experiência turística, por meio de recursos 

Estimular a atração de eventos tecnológicos e técnico-científicos que 
posicionem a cidade e permitam a geração de oportunidades de negócios e 
atração de investimentos; 

com o ecossistema tecnológico da cidade para construção de 
soluções em conjunto. 

Para 2020, estão previstas diversas ações que estão ao encontro dos objetivos 
supracitados e corroboram para a consolidação do BHCI, conforme descritas os 

Solução de Sistemas 

Portal de Dados Abertos para disponibilização de dados oficiais do município, 
possibilitando maior transparência e compartilhamento das informações com os 
cidadãos, empresas e instituições de pesquisa a fim de fomentar o 

envolvimento tecnológico. 
Evoluções do Rotativo Digital. 
Ampliação dos serviços disponíveis para o cidadão no PBH APP. 
Expansão do uso de Assinatura Digital na PBH promovendo a agilidade nos 
processos, a redução na utilização de papel e a sustentabilidade. 

Infraestrutura de rede 

Continuar a disponibilização do acesso à internet para a comunidade de TI, ONGs, 
que concentram acesso a startups e empresas de TI

fomentador de negócios e soluções de TI; 
Implantação de infraestrutura de TIC para videomonitoramento 
turísticos da capital e de maior concentração de público visando 

implantação para soluções de mobilidade e trânsito a fim de 
ao cidadão e permitir a implantação de sistemas inteligentes e 

outras soluções ligadas à internet das coisas (Internet of Things - IoT).
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Atuar nos desafios da gestão municipal estimulando as possibilidades 

Evoluir a infraestrutura tecnológica da PBH para que esta seja a base de 
uma gestão integrada entre as diversas áreas da administração; 
Contribuir para as possibilidades de fomento às empresas de base 

idação do setor de TIC seja uma marca da 
desenvolvimento econômico e a geração de recursos; 

Promover a competitividade de Belo Horizonte como destino turístico 
inteligente, notadamente através da interação e integração do visitante à 

dade, qualificando a experiência turística, por meio de recursos 

científicos que 
posicionem a cidade e permitam a geração de oportunidades de negócios e 

com o ecossistema tecnológico da cidade para construção de 

Para 2020, estão previstas diversas ações que estão ao encontro dos objetivos 
supracitados e corroboram para a consolidação do BHCI, conforme descritas os 

e dados oficiais do município, 
possibilitando maior transparência e compartilhamento das informações com os 
cidadãos, empresas e instituições de pesquisa a fim de fomentar o 

Expansão do uso de Assinatura Digital na PBH promovendo a agilidade nos 

acesso à internet para a comunidade de TI, ONGs, 
e empresas de TI e que 

Implantação de infraestrutura de TIC para videomonitoramento em pontos 
turísticos da capital e de maior concentração de público visando à segurança 

implantação para soluções de mobilidade e trânsito a fim de prover melhor 
ao cidadão e permitir a implantação de sistemas inteligentes e 

IoT). 



 

 

 

 

6.10. 3 Inclusão Digital para Cidade Inteligente

● Ampliar a oferta de cursos das áreas de TI
de Qualificação em TI 
tecnológica; 

● Organizar workshops para professores e monitores da Rede Municipal de 
Educação, capacitando
Midiática; 

● Disponibilizar professores e monitores do CQTI para a realização de oficinas e 
palestras em equipamentos públicos e coletivos sociais, para a divulgação das 
atividades e iniciativas da PBH como cidade inteligente e acessível a todos. 

 

6.10.4 Atendimento aos usuários e captação/expansão de negócios

● Organização de Hackathons;
● Realização de interface com o ecossistema de TI e Inovação, com apoio da 

Fumsoft, para captação de demandas do mercado e prospecção de soluções, em 
parceria com a SMDE-SUAI

● Viabilização do evento Mobilidade.Futuro;
● Ações para publicizar e atrair parceiros para o laboratório aberto:

� Parceria com a Unicamp para cooperação com o Laboratório Aberto, 
especialmente com a realização de curso de extensão em Smart 

� Elaboração e produção de material de divulgação sobre o Laboratório 
Aberto; 

� Elaboração de projeto sobre novas diretrizes para otimização do 
Laboratório Aberto, com ampliação do escopo oferecido pelo Chamamento 
Público em vigor;

� Inscrição do Laborat
� Divulgação do Laboratório Aberto no ecossistema acadêmico e de 

inovação; 
� Prospecção de diversos parceiros para o Laboratório Aberto, como: Musca, 

Instarain, Newatt, Nearbee, Polsec, American Tower Company, Sindivel, 
Dígitro, Newatt, AltasNet, Omexon, Visual Sistemas, Fab Lab Newton 
Paiva, CTIT UFMG, DCC PUC Minas, LabCHIS (UFSC), integração com a 
Comissão de Direito para Startups da OAB
Espaço WeWork, HUB Minas Digital, FIEMG LAB, IFMG, Projeto Cidade
e vários outros. 

● Inscrição da Prodabel em edital do BNDES sobre Pilotos de IoT;
● Elaboração conjunta com a UFMG de projeto sobre uso de LoRa na prevenção à 

incêndios florestais na Serra do Curral, em parceria com o DCC UFMG;
 

para Cidade Inteligente: 

Ampliar a oferta de cursos das áreas de TI e Interação Midiática na sede d
de Qualificação em TI - CQTI, visando atingir mais cidadãos para a alfabetização 

workshops para professores e monitores da Rede Municipal de 
Educação, capacitando-os para lidar com as novas tecnologias e Interação 

Disponibilizar professores e monitores do CQTI para a realização de oficinas e 
palestras em equipamentos públicos e coletivos sociais, para a divulgação das 
atividades e iniciativas da PBH como cidade inteligente e acessível a todos. 

Atendimento aos usuários e captação/expansão de negócios

Organização de Hackathons; 
Realização de interface com o ecossistema de TI e Inovação, com apoio da 
Fumsoft, para captação de demandas do mercado e prospecção de soluções, em 

SUAIE e com a SUMOG; 
Viabilização do evento Mobilidade.Futuro; 
Ações para publicizar e atrair parceiros para o laboratório aberto: 

Parceria com a Unicamp para cooperação com o Laboratório Aberto, 
especialmente com a realização de curso de extensão em Smart 
Elaboração e produção de material de divulgação sobre o Laboratório 

Elaboração de projeto sobre novas diretrizes para otimização do 
Laboratório Aberto, com ampliação do escopo oferecido pelo Chamamento 
Público em vigor; 
Inscrição do Laboratório Aberto no sistema do SIMI; 
Divulgação do Laboratório Aberto no ecossistema acadêmico e de 

Prospecção de diversos parceiros para o Laboratório Aberto, como: Musca, 
Instarain, Newatt, Nearbee, Polsec, American Tower Company, Sindivel, 

Newatt, AltasNet, Omexon, Visual Sistemas, Fab Lab Newton 
Paiva, CTIT UFMG, DCC PUC Minas, LabCHIS (UFSC), integração com a 
Comissão de Direito para Startups da OAB-MG, Espaço Órbi Conecta, 
Espaço WeWork, HUB Minas Digital, FIEMG LAB, IFMG, Projeto Cidade

 
Inscrição da Prodabel em edital do BNDES sobre Pilotos de IoT; 
Elaboração conjunta com a UFMG de projeto sobre uso de LoRa na prevenção à 
incêndios florestais na Serra do Curral, em parceria com o DCC UFMG;
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a sede do Centro 
CQTI, visando atingir mais cidadãos para a alfabetização 

workshops para professores e monitores da Rede Municipal de 
os para lidar com as novas tecnologias e Interação 

Disponibilizar professores e monitores do CQTI para a realização de oficinas e 
palestras em equipamentos públicos e coletivos sociais, para a divulgação das 
atividades e iniciativas da PBH como cidade inteligente e acessível a todos.  

Atendimento aos usuários e captação/expansão de negócios 

Realização de interface com o ecossistema de TI e Inovação, com apoio da 
Fumsoft, para captação de demandas do mercado e prospecção de soluções, em 

Parceria com a Unicamp para cooperação com o Laboratório Aberto, 
especialmente com a realização de curso de extensão em Smart Cities; 
Elaboração e produção de material de divulgação sobre o Laboratório 

Elaboração de projeto sobre novas diretrizes para otimização do 
Laboratório Aberto, com ampliação do escopo oferecido pelo Chamamento 

Divulgação do Laboratório Aberto no ecossistema acadêmico e de 

Prospecção de diversos parceiros para o Laboratório Aberto, como: Musca, 
Instarain, Newatt, Nearbee, Polsec, American Tower Company, Sindivel, 

Newatt, AltasNet, Omexon, Visual Sistemas, Fab Lab Newton 
Paiva, CTIT UFMG, DCC PUC Minas, LabCHIS (UFSC), integração com a 

MG, Espaço Órbi Conecta, 
Espaço WeWork, HUB Minas Digital, FIEMG LAB, IFMG, Projeto Cidadela, 

Elaboração conjunta com a UFMG de projeto sobre uso de LoRa na prevenção à 
incêndios florestais na Serra do Curral, em parceria com o DCC UFMG; 



 

 

 

 

 

 

6.11 Inclusão Digital 

 

● Consolidação dos Centros 
potencializar o desenvolvimento local das comunidades nas quais estão inseridas, 
com foco na oferta de oportunidades de qualificação em empreendedorismo e 
negócios, além dos cursos de qua

● Consolidação dos Centros de Inclusão Digital como pontos de apoio ao cidadão 
para acesso aos serviços prestados pela PBH, via web;

● Ampliação do campo de atuação dos cursos ofertados pelo CQTI em TI
presenciais e à distânci

● Fomento de parcerias objetivando avanços no uso das TICs no campo da 
educação; 

● Efetivação do projeto “
formação de mais turmas, 
áreas de TIC´s; 

● Efetivação dos cursos e manutenção 
ILPIs - Instituto de Longa Permanência de idosos.

 

6.12 Infraestrutura predial

 

Para 2020, estão previstas algumas ações de melhoria de 
visando a adequação às normas regulamentadoras, que vão ao encontro das 
demandas da CIPA, bem como a modernização das instalações, considerando a 
necessidade de construção de espaços corporativos mais dinâmicos e ergonômicos, 
por meio de realização de mudanças que permitam maior aproveitamento do espaço, 
melhor iluminação e divisórias e móveis que ofereçam dinamismo cotidiano.

● Adequações físicas para acessibilidade do prédio sede
acessibilidade externa; 

● Modernização do auditório do prédio sede
● Mudança de layout com substituição das divisórias; 
● Troca do piso, remoção do forro e pintura de paredes e teto;
● Substituição de caixa d´agua de amianto por polietileno.

 
 

Consolidação dos Centros de Inclusão Digital como espaços 
potencializar o desenvolvimento local das comunidades nas quais estão inseridas, 
com foco na oferta de oportunidades de qualificação em empreendedorismo e 
negócios, além dos cursos de qualificação profissional em TICs;  
Consolidação dos Centros de Inclusão Digital como pontos de apoio ao cidadão 
para acesso aos serviços prestados pela PBH, via web; 
Ampliação do campo de atuação dos cursos ofertados pelo CQTI em TI

distância, nos telecentros dos CRAS e Centros Culturais;
Fomento de parcerias objetivando avanços no uso das TICs no campo da 

Efetivação do projeto “Programando os Sonhos Delas”, com especial atenção na 
formação de mais turmas, visando um mercado cada vez mais em ascensão 

ivação dos cursos e manutenção dos telecentros de Inclusão Digital nas 26 
de Longa Permanência de idosos. 

6.12 Infraestrutura predial 

Para 2020, estão previstas algumas ações de melhoria de infraestrutura predial, 
visando a adequação às normas regulamentadoras, que vão ao encontro das 
demandas da CIPA, bem como a modernização das instalações, considerando a 
necessidade de construção de espaços corporativos mais dinâmicos e ergonômicos, 

io de realização de mudanças que permitam maior aproveitamento do espaço, 
melhor iluminação e divisórias e móveis que ofereçam dinamismo cotidiano.

Adequações físicas para acessibilidade do prédio sede incluindo rampa de 
 

o do auditório do prédio sede; 
Mudança de layout com substituição das divisórias;  
Troca do piso, remoção do forro e pintura de paredes e teto; 
Substituição de caixa d´agua de amianto por polietileno. 
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de Inclusão Digital como espaços capazes de 
potencializar o desenvolvimento local das comunidades nas quais estão inseridas, 
com foco na oferta de oportunidades de qualificação em empreendedorismo e 

Consolidação dos Centros de Inclusão Digital como pontos de apoio ao cidadão 

Ampliação do campo de atuação dos cursos ofertados pelo CQTI em TIC 
CRAS e Centros Culturais; 

Fomento de parcerias objetivando avanços no uso das TICs no campo da 

, com especial atenção na 
em ascensão nas 

dos telecentros de Inclusão Digital nas 26 

infraestrutura predial, 
visando a adequação às normas regulamentadoras, que vão ao encontro das 
demandas da CIPA, bem como a modernização das instalações, considerando a 
necessidade de construção de espaços corporativos mais dinâmicos e ergonômicos, 

io de realização de mudanças que permitam maior aproveitamento do espaço, 
melhor iluminação e divisórias e móveis que ofereçam dinamismo cotidiano. 

incluindo rampa de 



 

 

 

 

 

 

6.13 Modernização e adequação de procedimentos administrativos

 
Para 2020, estão previstas algumas ações para modernizar e adequar os 
procedimentos administrativos com o objetivo de obter informações gerenciais mais 
rápidas, permitir mais eficiência e eficácia
e estratégicas da empresa, e zelar pelo cumprimento das obrigações legais de 
maneira mais consistente. 

● Implantação do projeto GRP (Government Resource Planning) que trata
uma Solução Integrada de Gestão d
meta unificar os processos administrativos e financeiros;

● Treinamento para gestores, fiscais e fiscais substitutos, responsável pela 
elaboração de termos de referência, licitações e contratos
gestão orçamentária financeira com vistas a melhorar as entregas realizadas;

● Promover e incentivar a utilização da plataforma da educação à distância.
● Fomentar a adequação à 

 

6.14 Programa de Excelência em 

6.14.1 Objetivo  

Tornar o profissional da Prodabel, em diversos eixos, responsável pelo atendimento ao 
cliente, capaz de desempenhar com maio
conhecimento e treino das habilidades específicas de comunicação e atendimento 
necessárias para a qualidade e excelência na realização de sua atividade.

6.14.2 Motivação 

O atendimento ao cliente é um fator crucial para mudança de postura e aumento da 
eficiência nos serviços prestados pela Prodabel à PBH. Quando a atuação na linha de 
frente deixa a desejar, cresce demais a chance de não conseguir cativar o cliente ou 
mesmo de criar impactos negativos que perdurarão por muito tempo. Às vezes num 
mercado tão competitivo como o de hoje, nem é preciso errar; basta acertar menos 
para ficar em desvantagem na comparação com a concorrência.

Por isso, o prazer em servir precisa ser uma competência essencial, a ser 
desenvolvida, relacionada à estratégia do negócio
ninguém a sorrir, ou a ser simpático. No preparo destes profissionais, o desafio é fazer 
com que a atitude diante do cliente deixe de ser mecânica para se tornar autêntica, 
refletindo a política da empresa.

Da mesma forma como o cliente percebe um discurso automatizado e sem aderência, 
também reconhece o discurso genuíno, internalizado e verdadeiro.

Modernização e adequação de procedimentos administrativos

Para 2020, estão previstas algumas ações para modernizar e adequar os 
procedimentos administrativos com o objetivo de obter informações gerenciais mais 
rápidas, permitir mais eficiência e eficácia nas entregas feitas pelas áreas operacionais 
e estratégicas da empresa, e zelar pelo cumprimento das obrigações legais de 

 

Implantação do projeto GRP (Government Resource Planning) que trata
uma Solução Integrada de Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte que tem como 
meta unificar os processos administrativos e financeiros; 
Treinamento para gestores, fiscais e fiscais substitutos, responsável pela 
elaboração de termos de referência, licitações e contratos, gestão de pessoas e
gestão orçamentária financeira com vistas a melhorar as entregas realizadas;
Promover e incentivar a utilização da plataforma da educação à distância.
Fomentar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da Prodabel.

rograma de Excelência em Qualidade - PEQ 

Tornar o profissional da Prodabel, em diversos eixos, responsável pelo atendimento ao 
cliente, capaz de desempenhar com maior eficiência sua função, por meio
conhecimento e treino das habilidades específicas de comunicação e atendimento 
necessárias para a qualidade e excelência na realização de sua atividade.

O atendimento ao cliente é um fator crucial para mudança de postura e aumento da 
eficiência nos serviços prestados pela Prodabel à PBH. Quando a atuação na linha de 
frente deixa a desejar, cresce demais a chance de não conseguir cativar o cliente ou 
mesmo de criar impactos negativos que perdurarão por muito tempo. Às vezes num 

tão competitivo como o de hoje, nem é preciso errar; basta acertar menos 
para ficar em desvantagem na comparação com a concorrência. 

Por isso, o prazer em servir precisa ser uma competência essencial, a ser 
desenvolvida, relacionada à estratégia do negócio. Nesse sentido, não se ensina 
ninguém a sorrir, ou a ser simpático. No preparo destes profissionais, o desafio é fazer 
com que a atitude diante do cliente deixe de ser mecânica para se tornar autêntica, 
refletindo a política da empresa. 

o o cliente percebe um discurso automatizado e sem aderência, 
também reconhece o discurso genuíno, internalizado e verdadeiro. 
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Modernização e adequação de procedimentos administrativos 

Para 2020, estão previstas algumas ações para modernizar e adequar os 
procedimentos administrativos com o objetivo de obter informações gerenciais mais 

nas entregas feitas pelas áreas operacionais 
e estratégicas da empresa, e zelar pelo cumprimento das obrigações legais de 

Implantação do projeto GRP (Government Resource Planning) que trata-se de 
a Prefeitura de Belo Horizonte que tem como 

Treinamento para gestores, fiscais e fiscais substitutos, responsável pela 
, gestão de pessoas e 

gestão orçamentária financeira com vistas a melhorar as entregas realizadas; 
Promover e incentivar a utilização da plataforma da educação à distância. 

ados no âmbito da Prodabel. 

Tornar o profissional da Prodabel, em diversos eixos, responsável pelo atendimento ao 
r eficiência sua função, por meio do 

conhecimento e treino das habilidades específicas de comunicação e atendimento 
necessárias para a qualidade e excelência na realização de sua atividade. 

O atendimento ao cliente é um fator crucial para mudança de postura e aumento da 
eficiência nos serviços prestados pela Prodabel à PBH. Quando a atuação na linha de 
frente deixa a desejar, cresce demais a chance de não conseguir cativar o cliente ou 
mesmo de criar impactos negativos que perdurarão por muito tempo. Às vezes num 

tão competitivo como o de hoje, nem é preciso errar; basta acertar menos 

Por isso, o prazer em servir precisa ser uma competência essencial, a ser 
. Nesse sentido, não se ensina 

ninguém a sorrir, ou a ser simpático. No preparo destes profissionais, o desafio é fazer 
com que a atitude diante do cliente deixe de ser mecânica para se tornar autêntica, 

o o cliente percebe um discurso automatizado e sem aderência, 



 

 

 

 

Vários são os elementos que têm sido valorizados para garantir essa boa imagem: 
padronização de vestimentas, disponibilidade de t
rapidez e eficácia de informação, investimento na imagem pessoal. Porém, quase 
nunca se lembra de que o jeito de falar, a postura e a conduta, podem aproximar ou 
afastar as pessoas, podem facilitar ou dificultar o entendime
podem, em síntese, cativar ou distanciar.

O conhecimento dos aspectos que estão envolvidos no processo de comunicação e o 
domínio de regras básicas de atendimento são diferenciais importantes que ajudam os 
profissionais responsáveis po
mais seu desempenho e atingindo um padrão de excelência no atendimento ao 
cliente. 

Todos os empregados podem e devem ser treinados, no sentido de desenvolver esta 
percepção, afinal, TODOS estão envolvid
Presidente ao Técnico que realiza os serviços.

6.14.3 Público Alvo 

Todo e qualquer funcionário que atue no atendimento 
atendentes, técnicos, instaladores, 

6.14.4 Programa 

 

• Excelência no atendimento ao cliente;
• Recepção de pessoas, coisas e ligações;
• Como iniciar causando logo boa impressão;
• Como prender imediatamente e manter a atenção do interlocutor;
• Aprimorar as relações humanas;
• Postura, conduta e ética no ambiente 
• Perfil do cliente; 
• Como encantar clientes;
• Teoria da qualidade dos serviços;
• Pecados do atendimento;
• Como lidar com reclamações;
• Comunicação por telefone, o desafio real;
• Você usa bem o telefone;
• Abordagem correta ao telefone;
• Vícios a evitar; 
• Como cometer menos erros.

 
6.14.5 Motivação 

• Aprender a expressar
expressividade; 

Vários são os elementos que têm sido valorizados para garantir essa boa imagem: 
padronização de vestimentas, disponibilidade de tecnologia avançada para garantir 
rapidez e eficácia de informação, investimento na imagem pessoal. Porém, quase 

que o jeito de falar, a postura e a conduta, podem aproximar ou 
afastar as pessoas, podem facilitar ou dificultar o entendimento de uma mensagem, 
podem, em síntese, cativar ou distanciar. 

O conhecimento dos aspectos que estão envolvidos no processo de comunicação e o 
domínio de regras básicas de atendimento são diferenciais importantes que ajudam os 
profissionais responsáveis por ele, a maximizar suas habilidades, melhorando ainda 
mais seu desempenho e atingindo um padrão de excelência no atendimento ao 

podem e devem ser treinados, no sentido de desenvolver esta 
percepção, afinal, TODOS estão envolvidos na satisfação do cliente, desde o 
Presidente ao Técnico que realiza os serviços. 

Todo e qualquer funcionário que atue no atendimento ao cliente, interno ou externo, 
atendentes, técnicos, instaladores, equipe de suporte, entre outros. 

Excelência no atendimento ao cliente; 
Recepção de pessoas, coisas e ligações; 
Como iniciar causando logo boa impressão; 
Como prender imediatamente e manter a atenção do interlocutor; 
Aprimorar as relações humanas; 
Postura, conduta e ética no ambiente de trabalho; 

Como encantar clientes; 
Teoria da qualidade dos serviços; 
Pecados do atendimento; 
Como lidar com reclamações; 
Comunicação por telefone, o desafio real; 
Você usa bem o telefone; 
Abordagem correta ao telefone; 

Como cometer menos erros. 

Aprender a expressar-se eficazmente, com objetividade, entusiasmo e 
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Vários são os elementos que têm sido valorizados para garantir essa boa imagem: 
ecnologia avançada para garantir 

rapidez e eficácia de informação, investimento na imagem pessoal. Porém, quase 
que o jeito de falar, a postura e a conduta, podem aproximar ou 

nto de uma mensagem, 

O conhecimento dos aspectos que estão envolvidos no processo de comunicação e o 
domínio de regras básicas de atendimento são diferenciais importantes que ajudam os 

r ele, a maximizar suas habilidades, melhorando ainda 
mais seu desempenho e atingindo um padrão de excelência no atendimento ao 

podem e devem ser treinados, no sentido de desenvolver esta 
os na satisfação do cliente, desde o 

ao cliente, interno ou externo,  

se eficazmente, com objetividade, entusiasmo e 



 

 

 

 

• Usar padrões de linguagem adequados ao cliente, e ao objetivo da 
comunicação, tornando
convincente; 

• Práticas. 
 

6.14.6 Eixos de Atendimento

A Prodabel será formada por três eixos distintos que, mesmo não sendo sobrepostos, 
serão determinados como níveis. Entendem
atendimento aos clientes acontece, em caráter formal, ape
composto pela atuação dos 
Executiva. 

Nosso objetivo é a criação de mais dois eixos: Um composto pelas superintendências 
sendo encabeçado pela Superintendência de Serviços 
Atenção ao Usuário – DAU
atendimentos VIPs, além de possíveis modificações na prioridade de outras demandas 
emergentes. Outro eixo criado será composto por todos os técnicos que têm 
necessidade de realizar contatos com os clientes, como também os prestadores de 
serviço (quando se fizer necessário). 

 6.14.7 Net Promoter Score 

O Net Promoter Score (NPS) é uma metodologia cri
Diretor da renomada empresa de consultoria e gestão Bain & Company.
método utilizado pela equipe da Ent
clientes, Reichheld se propôs a desenvolver uma pesquisa mais simples e direta, que 
se tornaria uma métrica para a rentabilidade de qualquer negócio.

Após dois anos de estudos, o pesquisador descobriu que uma 
fato, servir para medir e gerenciar a lealdade do cliente sem a complexidade dos 
modelos tradicionais de pesquisa de satisfação. E o melhor: ser realmente útil para o 
crescimento e sucesso de uma empresa.
[insira o nome de sua empresa] a um amigo ou colega?”

Como se pode ver, não é exatamente sobre a satisfação do cliente ou sua lealdade, 
mas simplesmente sobre a disposição do cliente recomendar um produto, serviço ou 
empresa para outra pessoa
da marca a empresa terá e, consequentemente, mais recomendações positivas. 
Assim, aumenta a taxa de retenção, diminui o 
deixaram de consumir seus produtos a 

6.14.8 Como funciona o NPS

O NPS mensura os promotores e detratores do negócio, produzindo uma medida cl
do desempenho da empresa por meio
uma pesquisa que faz aos 

Usar padrões de linguagem adequados ao cliente, e ao objetivo da 
comunicação, tornando-se um falante mais persuasivo, carismático, e 

Eixos de Atendimento 

A Prodabel será formada por três eixos distintos que, mesmo não sendo sobrepostos, 
serão determinados como níveis. Entendemos que a atuação da Prodabel no 
atendimento aos clientes acontece, em caráter formal, apenas no primeiro eixo que é 
composto pela atuação dos Gerentes de Relacionamento - GR’s e 

Nosso objetivo é a criação de mais dois eixos: Um composto pelas superintendências 
sendo encabeçado pela Superintendência de Serviços – SSU-PB da Diretoria de 

DAU-PB, a qual regulamentará todos os processos
atendimentos VIPs, além de possíveis modificações na prioridade de outras demandas 
emergentes. Outro eixo criado será composto por todos os técnicos que têm 
necessidade de realizar contatos com os clientes, como também os prestadores de 

o se fizer necessário).  

6.14.7 Net Promoter Score - NPS 

O Net Promoter Score (NPS) é uma metodologia criada em 2003 por Fred Reichheld, 
iretor da renomada empresa de consultoria e gestão Bain & Company.

método utilizado pela equipe da Enterprise Rent-A-Car para medir a satisfação dos 
clientes, Reichheld se propôs a desenvolver uma pesquisa mais simples e direta, que 
se tornaria uma métrica para a rentabilidade de qualquer negócio. 

Após dois anos de estudos, o pesquisador descobriu que uma única questão pode, de 
fato, servir para medir e gerenciar a lealdade do cliente sem a complexidade dos 
modelos tradicionais de pesquisa de satisfação. E o melhor: ser realmente útil para o 
crescimento e sucesso de uma empresa. A pergunta é: “O quanto você

[insira o nome de sua empresa] a um amigo ou colega?” 

pode ver, não é exatamente sobre a satisfação do cliente ou sua lealdade, 
mas simplesmente sobre a disposição do cliente recomendar um produto, serviço ou 
empresa para outra pessoa. Afinal, quanto mais clientes satisfeitos, mais promotores 
da marca a empresa terá e, consequentemente, mais recomendações positivas. 
Assim, aumenta a taxa de retenção, diminui o churn rate (percentual de clientes que 
deixaram de consumir seus produtos a cada mês) e ainda conquistar novos

Como funciona o NPS 

O NPS mensura os promotores e detratores do negócio, produzindo uma medida cl
do desempenho da empresa por meio da ótica dos clientes. Esse indicador é coletado 
uma pesquisa que faz aos participantes a pergunta desenvolvida por Reichheld
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Usar padrões de linguagem adequados ao cliente, e ao objetivo da 
se um falante mais persuasivo, carismático, e 

A Prodabel será formada por três eixos distintos que, mesmo não sendo sobrepostos, 
os que a atuação da Prodabel no 

nas no primeiro eixo que é 
GR’s e pela Diretoria 

Nosso objetivo é a criação de mais dois eixos: Um composto pelas superintendências 
B da Diretoria de 

odos os processos dos 
atendimentos VIPs, além de possíveis modificações na prioridade de outras demandas 
emergentes. Outro eixo criado será composto por todos os técnicos que têm 
necessidade de realizar contatos com os clientes, como também os prestadores de 

ada em 2003 por Fred Reichheld, 
iretor da renomada empresa de consultoria e gestão Bain & Company. Inspirado pelo 

Car para medir a satisfação dos 
clientes, Reichheld se propôs a desenvolver uma pesquisa mais simples e direta, que 

única questão pode, de 
fato, servir para medir e gerenciar a lealdade do cliente sem a complexidade dos 
modelos tradicionais de pesquisa de satisfação. E o melhor: ser realmente útil para o 

“O quanto você recomendaria 

pode ver, não é exatamente sobre a satisfação do cliente ou sua lealdade, 
mas simplesmente sobre a disposição do cliente recomendar um produto, serviço ou 

Afinal, quanto mais clientes satisfeitos, mais promotores 
da marca a empresa terá e, consequentemente, mais recomendações positivas. 

(percentual de clientes que 
ada mês) e ainda conquistar novos clientes. 

O NPS mensura os promotores e detratores do negócio, produzindo uma medida clara 
Esse indicador é coletado 

participantes a pergunta desenvolvida por Reichheld: “Em 



 

 

 

 

uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade que você recomendaria [nome da 

empresa] para os seus amigos, familiares ou colegas de trabalho?”.

As respostas são divididas em três categorias: os client
detratores, aqueles que dão 7 ou 8 são chamados passivos ou neutros e os que 
indicam 9 ou 10 são os promotores.

Detratores (de 0 a 6): são clientes insatisfeitos que podem falar mal das empresas 
para outras pessoas e não realizar no
nota: “minha experiência com essa empresa foi frustrante e não tenho o menor 
interesse em ter contato com ela de novo”.
nota: oferece um serviço ruim, como uma entrega atra
atendimento que não responde às dúvidas/problemas do cliente.Como a empresa 
muda essa nota: reconhece seu erro e se desculpa por ele. Tenta resolver 
imediatamente a situação e, se não for possível, procura reverter a imagem de o
maneira. É importante agir rapidamente aos seus comentários para mantê
clientes e não prejudicar a imagem do seu negócio.

Neutros ou passivos (7 ou 8): são clientes satisfeitos com uma empresa ou produtos, 
mas que não chegam a amá
podem comprar em seu concorrente facilmente.
nota: “gostei muito do serviço, mas tive um problema que impediu que eu tivesse uma 
experiência ótima”. O que a empresa faz para ganhar 
todos os detalhes do processo de compra. Isso pode estar em pontos como 
atendimento, experiência de navegação e entrega.
cruzando e analisando todos os processos de compra e descobrindo em qual 
problemas. Depois, buscando soluções para resolvê
clientes, responda-os buscando informações que o ajudem a entender os prós e os 
contras que o deixaram na neutralidade.

Promotores (9 ou 10): são fãs da  empresa, muit
produtos para os outros, permanecer como clientes e gastar mais dinheiro com novas 
compras. O que o cliente pensa ao dar essa nota: “recomendo essa empresa, pois tive 
uma experiência muito positiva com os seus serviços”.
ganhar essa nota: valoriza as necessidades do seu cliente e pensa em estratégias 
para mantê-lo encantado. 
qualidade, que se antecipe a possíveis problemas. Assume erros e cria sol
eles e pensa em formas de agradar seu promotor. Lembre
que atribuíram essa nota à sua empresa.

Quando nem todos os clientes respondem à pesquisa, as empresas costumam 
desconsiderar esse grupo e reduzir o número total de r
é colocá-los no grupo de neutros, já que devem ser trabalhados para não se tornarem 
detratores e, no futuro, possam promover a marca.

uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade que você recomendaria [nome da 

empresa] para os seus amigos, familiares ou colegas de trabalho?”. 

As respostas são divididas em três categorias: os clientes que dão até 6 são os 
detratores, aqueles que dão 7 ou 8 são chamados passivos ou neutros e os que 
indicam 9 ou 10 são os promotores. 

Detratores (de 0 a 6): são clientes insatisfeitos que podem falar mal das empresas 
para outras pessoas e não realizar novas compras. O que o cliente pensa ao dar essa 
nota: “minha experiência com essa empresa foi frustrante e não tenho o menor 
interesse em ter contato com ela de novo”. O que a empresa faz para ganhar essa 
nota: oferece um serviço ruim, como uma entrega atrasada ou mal rastreada, e um 
atendimento que não responde às dúvidas/problemas do cliente.Como a empresa 
muda essa nota: reconhece seu erro e se desculpa por ele. Tenta resolver 
imediatamente a situação e, se não for possível, procura reverter a imagem de o
maneira. É importante agir rapidamente aos seus comentários para mantê
clientes e não prejudicar a imagem do seu negócio. 

Neutros ou passivos (7 ou 8): são clientes satisfeitos com uma empresa ou produtos, 
mas que não chegam a amá-la. Se o produto de outra loja chamar atenção, eles 
podem comprar em seu concorrente facilmente. O que o cliente pensa ao dar essa 
nota: “gostei muito do serviço, mas tive um problema que impediu que eu tivesse uma 

O que a empresa faz para ganhar essa nota: não se preocupa com 
todos os detalhes do processo de compra. Isso pode estar em pontos como 
atendimento, experiência de navegação e entrega. Como a empresa muda essa nota: 
cruzando e analisando todos os processos de compra e descobrindo em qual 
problemas. Depois, buscando soluções para resolvê-los. Ao receber a nota desses 

os buscando informações que o ajudem a entender os prós e os 
contras que o deixaram na neutralidade. 

Promotores (9 ou 10): são fãs da  empresa, muito mais propensos a recomendar seus 
produtos para os outros, permanecer como clientes e gastar mais dinheiro com novas 

O que o cliente pensa ao dar essa nota: “recomendo essa empresa, pois tive 
uma experiência muito positiva com os seus serviços”. O que a empresa faz para 
ganhar essa nota: valoriza as necessidades do seu cliente e pensa em estratégias 

 Como a empresa mantém essa nota: com atendimento de 
qualidade, que se antecipe a possíveis problemas. Assume erros e cria sol
eles e pensa em formas de agradar seu promotor. Lembre-se de agradecer àqueles 
que atribuíram essa nota à sua empresa. 

Quando nem todos os clientes respondem à pesquisa, as empresas costumam 
desconsiderar esse grupo e reduzir o número total de respondentes. Outra alternativa 

los no grupo de neutros, já que devem ser trabalhados para não se tornarem 
detratores e, no futuro, possam promover a marca. 
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uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade que você recomendaria [nome da 

es que dão até 6 são os 
detratores, aqueles que dão 7 ou 8 são chamados passivos ou neutros e os que 

Detratores (de 0 a 6): são clientes insatisfeitos que podem falar mal das empresas 
O que o cliente pensa ao dar essa 

nota: “minha experiência com essa empresa foi frustrante e não tenho o menor 
O que a empresa faz para ganhar essa 

sada ou mal rastreada, e um 
atendimento que não responde às dúvidas/problemas do cliente.Como a empresa 
muda essa nota: reconhece seu erro e se desculpa por ele. Tenta resolver 
imediatamente a situação e, se não for possível, procura reverter a imagem de outra 
maneira. É importante agir rapidamente aos seus comentários para mantê-los como 

Neutros ou passivos (7 ou 8): são clientes satisfeitos com uma empresa ou produtos, 
oduto de outra loja chamar atenção, eles 

O que o cliente pensa ao dar essa 
nota: “gostei muito do serviço, mas tive um problema que impediu que eu tivesse uma 

essa nota: não se preocupa com 
todos os detalhes do processo de compra. Isso pode estar em pontos como 

Como a empresa muda essa nota: 
cruzando e analisando todos os processos de compra e descobrindo em qual deles há 

los. Ao receber a nota desses 
os buscando informações que o ajudem a entender os prós e os 

o mais propensos a recomendar seus 
produtos para os outros, permanecer como clientes e gastar mais dinheiro com novas 

O que o cliente pensa ao dar essa nota: “recomendo essa empresa, pois tive 
O que a empresa faz para 

ganhar essa nota: valoriza as necessidades do seu cliente e pensa em estratégias 
Como a empresa mantém essa nota: com atendimento de 

qualidade, que se antecipe a possíveis problemas. Assume erros e cria soluções para 
se de agradecer àqueles 

Quando nem todos os clientes respondem à pesquisa, as empresas costumam 
espondentes. Outra alternativa 

los no grupo de neutros, já que devem ser trabalhados para não se tornarem 



 

 

 

 

7. Conclusão 

 

O presente Plano de Negócios apresentou, inicialmente, breve histórico da emp
definindo sua missão, suas atuações, bem como destacando alguns resultados 
alcançados ao longo dos anos. Ressaltam
para Belo Horizonte ser reconhecida como Cidade Digital, com importantes conquistas 
na área de inclusão digital, impactando diretamente na melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos belorizontinos. Ademais, ações e resultados relacionados ao 
desenvolvimento da infraestrutura de TIC municipal, bem como referentes ao papel da 
empresa no geoprocessamen
das metas propostas, dos projetos em execução e dos que estão sendo planejados.

Apresentou-se, ainda, a estrutura organizacional da empresa, a execução 
orçamentária até o presente momento, a proposta or
estimativas de receita. Foram detalhadas diversas iniciativas para 2020, separadas 
conforme área de escopo. 

A continuidade e/ou melhoria de iniciativas, ações, programas e projetos executados, 
assim como a implantação de novos, co
representa, além da função principal de prover as condições tecnológicas para a PBH, 
a busca contínua e precípua desta Diretoria Executiva, atendendo às definições da 
gestão municipal, para garantir que a Prodabel dese
enquanto empresa pública, de forma efetiva, em prol do
municipais que atendemos, bem como dos cidadãos e do Município de Belo Horizonte.

À luz do art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016, este Plano de Negócios, j
com a Estratégia de Longo Prazo atualizada, serão apresentados ao Conselho de 
Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

 
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2019.
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O presente Plano de Negócios apresentou, inicialmente, breve histórico da emp
definindo sua missão, suas atuações, bem como destacando alguns resultados 
alcançados ao longo dos anos. Ressaltam-se as iniciativas atuais que corroboram 
para Belo Horizonte ser reconhecida como Cidade Digital, com importantes conquistas 

inclusão digital, impactando diretamente na melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos belorizontinos. Ademais, ações e resultados relacionados ao 
desenvolvimento da infraestrutura de TIC municipal, bem como referentes ao papel da 
empresa no geoprocessamento da cidade, também são destacadas por fazerem parte 
das metas propostas, dos projetos em execução e dos que estão sendo planejados.

se, ainda, a estrutura organizacional da empresa, a execução 
orçamentária até o presente momento, a proposta orçamentária para
estimativas de receita. Foram detalhadas diversas iniciativas para 2020, separadas 

 

A continuidade e/ou melhoria de iniciativas, ações, programas e projetos executados, 
assim como a implantação de novos, conforme exposto no presente relatório, 
representa, além da função principal de prover as condições tecnológicas para a PBH, 
a busca contínua e precípua desta Diretoria Executiva, atendendo às definições da 
gestão municipal, para garantir que a Prodabel desempenhe sua função social, 
enquanto empresa pública, de forma efetiva, em prol dos órgãos e entidades 
municipais que atendemos, bem como dos cidadãos e do Município de Belo Horizonte.

À luz do art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016, este Plano de Negócios, j
com a Estratégia de Longo Prazo atualizada, serão apresentados ao Conselho de 
Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento. 

22 de novembro de 2019. 

IRETORIA EXECUTIVA DA PRODABEL: 
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Diretor de Administração, Finanças e Compliance 

Leonardo Augusto Roscoe da Rocha  
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Diretor de Atenção ao Usuário  
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O presente Plano de Negócios apresentou, inicialmente, breve histórico da empresa, 
definindo sua missão, suas atuações, bem como destacando alguns resultados 

se as iniciativas atuais que corroboram 
para Belo Horizonte ser reconhecida como Cidade Digital, com importantes conquistas 

inclusão digital, impactando diretamente na melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos belorizontinos. Ademais, ações e resultados relacionados ao 
desenvolvimento da infraestrutura de TIC municipal, bem como referentes ao papel da 

to da cidade, também são destacadas por fazerem parte 
das metas propostas, dos projetos em execução e dos que estão sendo planejados. 

se, ainda, a estrutura organizacional da empresa, a execução 
para 2020 e as 

estimativas de receita. Foram detalhadas diversas iniciativas para 2020, separadas 

A continuidade e/ou melhoria de iniciativas, ações, programas e projetos executados, 
nforme exposto no presente relatório, 

representa, além da função principal de prover as condições tecnológicas para a PBH, 
a busca contínua e precípua desta Diretoria Executiva, atendendo às definições da 

mpenhe sua função social, 
órgãos e entidades 

municipais que atendemos, bem como dos cidadãos e do Município de Belo Horizonte. 

À luz do art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016, este Plano de Negócios, juntamente 
com a Estratégia de Longo Prazo atualizada, serão apresentados ao Conselho de 


