
A Prodest e a Transformação Digital no 
Governo do Espírito Santo



O mundo mudou ?

Você acha que precisa se transformar?

Acha que precisa transformar a maneira que interage com o 
mundo?

Acha que precisa transformar a maneira que interage com 
amigos, família e parentes?

E, por fim, acha que o Governo e a Sociedade devem transformar 
sua maneira de interação?



O que diabos é 
“Transformação 

Digital”? 

"Uma nova abordagem onde a T.I.C. desempenha papel chave
na transformação da estratégia, estrutura, cultura e processos
de uma empresa utilizando o alcance e o poder da internet.”

A transformação digital é, de fato, uma transformação e não
uma revolução. Ela demanda redesenho de antigos modelos
que não mais se encaixam no cenário atual. É pensar diferente
para que se possa fazer diferente.



Onde tem 
Gasolina ?

Você conhece o “Menor Preço”? 
1 2 3 4



Pensar diferente resolve problemas.

A transformação digital só ocorre se você 
pensar diferente. 

Senão é mais do mesmo!

Se você tem a impressão de que as coisas estão mudando muito
e muito rapidamente é porque estão mesmo! 



Empresas com DNA 
de Transformação 

digital.



E a Prodest, como pode ajudar 
na transformação digital do 
serviço que você presta ao 

cidadão capixaba ?

• “Conhecimento de causa” - Experiência - Consultoria.
• Ampliação de acesso, manutenção e uso das 
Tecnologias de Informação e Comunicação.

• Liberação de sua  Tic para que ela trabalhe na 
transformação digital de seu negócio. 

• Ideação, desenvolvimento e manutenção de aplicações e 
sistemas;

• Dados, dados e mais dados (use os dados a seu favor); 
• Sustentação e proposição de Estratégia Digital e 
Governança para o ES. 



Ampliação de acesso 
e uso das Tics 
(infraestrutura):

Ampliação de rede METROPOLITANA de fibra óptica : 
Rede Metropolitana (136 pontos) /Anel da Enseada (8 pontos) 
Ligações entre pontos em altíssima velocidade.
Velocidade mínima entre cada ponto 1 Gb.  

Datacenter capaz de hospedar sistemas e dados de todo os poderes do Estado do ES; Recente 
aquisição do Exadata (apliance específico da Oracle para aumentar a performance dos bancos 
de dados e sistemas.Tecnologias disruptivas que permitem grande elasticidade e escalabilidade 
(Containers). 

Ampliação da cobertura móvel em todos os municípios, incluindo distritos não sede - Programa 
Campo Digital (SEAG) com previsão de 100 antenas instaladas (50 já executadas) através de 
subsídio de impostos (ICMS).



Rede 
Metropolitana.

2017: 77 pontos

Cariacica

2018:120 pontos

Vila Velha
Serra



Manutenção e uso 
das Tics 
(infraestrutura):

A Prodest mantém e faz 
a gestão de toda a 
infra-estrutura que propicia 
a transformação digital.



Utilização de contêiners para prover escalabilidade
e independência.

A PRODEST hoje utiliza Docker + Rancher e sustenta
por exemplo, todo o ES na palma da mão nesta estrutura. 

O mecanismo de busca utilizado em diversos
sites e aplicações (Elastic Search) também está

em estrutura semelhante. 

Datacenter 
Elástico:



Programa Campo 
Digital (SEAG):

Implantar torres de celular, via operadora, em localidades rurais 
atualmente sem cobertura. 

Forma de implantação ágil - retira do estado o ônus de construção.
Modelo: concessão de crédito de ICMS em troca da instalação e 

manutenção 

Projeto anterior : 82 antenas.
Projeto atual: 50 antenas até final de 2018.

Previsão de mais 50 antenas. 



Programa Campo 
Digital (SEAG):



“Ideação”, 
desenvolvimento e 

manutenção de 
sistemas:

• Acesso cidadão : Identidade digital do cidadão capixaba;

• Utilização de ferramenta (RAD) para auxiliar no desenvolvimento 
rápido de sistemas;

• E-docs. Sistema de Processo Eletrônico do Governo do Estado

• ESPM - Espírito Santo na Palma da Mão.

• APIs.



Acesso 
Cidadão:

Identidade digital única e personalizada 
para o Cidadão do Estado do ES.

Cidadão é usuário 
do Governo.



Acesso 
Cidadão:

Integrações e próximas etapas:

✴ Integrações com Siarhes, Detran e SESP.
✴ Atendimento com o Service Desk e recuperação de conta totalmente funcional.
✴ Novos sistemas do PRODEST, todos feitos com acesso cidadão para autenticação
✴ (e autorização de acordo com requisitos).
✴ Servidores saem do siarhes ou “perdem” cargo, as permissões são removidas de modo

automático.

Próximos passos:
1. Migrar sistemas antigos para o acesso cidadão;
2. Integração de login com sistemas nacionais (Cidadão br, por exemplo);
3. Suporte a login por certificado digital;
4. Nível de confiabilidade da conta (Dados validados e conta verificada, similar a twitter);
5. Disponibilizar sistema para desenvolvedores que não analistas do prodest
(faculdade e pesquisa, fornecedores de sistemas para o estado, etc...).



Acesso 
Cidadão:

Números atuais do Acesso Cidadão:

✴550 mil contas 
✴Mais de 27 mil acessos em média por dia
✴Picos de até 170 mil acessos por dia
✴47% de acesso a partir de dispositivos móveis

População estimada do ES : 4.475.018 hab
Densidade de 114,13 celulares por 100 hab

Aproximadamente 13% da população total
em 2 anos de funcionamento.



Ferramenta RAD:
Desenvolvimento rápido.

Escritório Social 
(Sejus/Seg/Prodest). 

Desenvolver um sistema para facilitar a operacionalização dos atendimentos
realizados aos egressos e seus familiares, e viabilizar uma melhor gestão do 
programa.

Utilização de uma plataforma de Desenvolvimento Rápido de Aplicação (RAD) 
que pudesse aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento e acelerar a 
entrega do software. Serenity (http://serenity.is/), construída com tecnologias open source
(código aberto) para o desenvolvimento de aplicações em tecnologia
ASP.NET Core/MVC/TypeScript.

Reduziu-se  o prazo de entrega em mais de 90 dias úteis em relação ao cronograma
de um projeto de desenvolvimento tradicional, 
mesmo utilizando apenas 1 analista. Além disso, o projeto foi finalizado 38 dias úteis
antes do prazo acordado com o cliente , com manutenção de escopo.



Estruturação  de 
APIs e integração 

ágil.
API - Application Programming Interface.

Forma de Integrar sistemas expondo dados para consulta. 
Ex: Api do google maps.

Quando há o uso extensivo de APIs um grande
fluxo de dados acontece entre os sistemas. Para

Um maior controle e possibilidade de auditar e monetizar
esse fluxo de dados se faz uso de um “Gateway de APIs”.



Estruturação  de 
APIs e integração 

ágil.
APIs no ambiente Docker em produção, disponíveis para consulta:

- Ceturb/Transcol Online: Consulta de horários e linhas e Previsão de chegada dos 
ônibus nos pontos (já é utilizada por pelo menos 3 empresas externas em outros 
apps);
- Detran: Notificações de multas por veículo e multas e pontos por CNH;
- SEP: Consulta de processo
- DIO: Consultas no Diário Oficial e Últimas edições
- Notícias: Consulta centralizada das notícias dos órgãos do estado e Notícias 
Destaques
- Siarhes: Consultas utilizadas internamente nas informações dos servidores
- Transparência: Consultas do portal da Transparência;

https://hub.docker.com/r/prodest/



Estruturação  de 
APIs e integração 

ágil.

Durante o processo de estudo das soluções existentes de Gateways, testamos o Tyk, Kong, 
APIUmbrella.io e o Gravitee.io.

Estamos no passo de teste e validação da solução escolhida, que foi o Gravitee.io. A 
previsão é de um Gateway de API disponível para "consumidores" e "provedores" de 
serviços em meados de Setembro.

A escolha deveu-se ao fato da solução ter sido a que atendeu o maior número de requisitos e 
por ser completamente free e open source, enquanto outras opções possuem parte de suas 
funcionalidades restritas a versões pagas. Além disso, a solução é feita em Java (linguagem 
que a Prodest já possui suporte).



Estruturação  de 
APIs e integração 

ágil.



ESPM:

Evolução da 
Plataforma:

Atualização dos principais 
frameworks utilizados no 

desenvolvimento do App, o Angular 
e o Ionic, para suas versões mais 

novas (Angular 5 e Ionic 3), 
visando facilidade para 

manutenção, suporte a longo prazo 
e aumento da produtividade no 

desenvolvimento.



ESPM:

Os próximos serviços a serem lançados serão:

✴Transcol online para deficientes visuais (trabalho em conjunto com o 
pessoal do Instituto Braile;

✴Agendamento de atendimento presencial;

✴Notificação e emissão de DUAs (IPVA, licenciamento, DPVAT);



Dados, dados e 
mais dados. 

Bi e BIG  DATA

Os dados que eram estruturado e armazenados em 
Silos passam a ter um volume absurdamente grande.

Dados geram informação - desde sempre!
Mais dados e dados mais relacionados geram …

Mais informação! 



Dados, dados e 
mais dados. 

Bi e BIG  DATA
A Prodest começa a trabalhar com os dados de seus

usuários/consumidores
para compreender melhor suas demandas e melhor atendê-los.

O Objetivo é que tenham 
acesso um painel próprio 
de controle de todas as 

demandas e consumo com 

TIC no PRODEST.



BI de clientes em 
andamento e 

planejados:

Em andamento:

� Segunda etapa do BI SIASES
• Elaboração de painéis para gestão das movimentações de processos e adolescentes
� BI SAS - SEGER
• Manutenção/Atualização/Testes: Testar o novo ambiente SIARHES, devido à migração de versão do banco
Oracle.

Em Planejamento:

� Prover BI com alguns indicadores relevantes para SESA. 
� Reformulação do BI da Transparência
� BI SAS – SEGER
• Manutenção/Alteração do BI SAS



Big Data:

Está em organização um Grupo Técnico para avaliação das 
ferramentas e estratégias para abordagem do tratamento das grandes 

massas de dados desestruturadas no âmbito do Governo Estadual. 



EGD
Estratégia de 

Governança Digital

Proposta sob análise da SEG para reativar os comitês
De TIC no Governo do ESTADO. 

Uma das funções do Comitê será criar e propor uma

Estratégia de Governança Digital.



Portfolio 
Do Prodest:



Sylvia Abaurre
Assessoria da Presidência (ASESP)

sylvia.abaurre@prodest.es.gov.br


