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_passado (até 2012) 



 

Mesa de trabalho 

• Escopo restrito à mesa de trabalho 
– Processos administrativos em meio físico 
– Conectividade remota indisponível 
– Telefonia fixa analógica/digital 
– Telefonia móvel isolada e exclusiva para voz 

 

• Ausência de dispositivos móveis corporativos 
• Rede wifi indisponível ou ineficiente 

 



_presente (2013-2014) 



Ambiente móvel 

• Unificação dos serviços de comunicações e TI 

• Objetivos estratégicos de TI (PETI/PDTI 2013-2015) 
 

"OE-PETI 7. Prover soluções confiáveis e disponíveis que 
ofereçam recursos de: mobilidade, colaboração, 

desmaterialização de processos e transparência para 
com a sociedade.” 

 

• Lançamento do serviço “Minicom Móvel” 

 



Ambiente móvel 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI): 43,4 mil processos  disponíveis 
para acesso remoto e móvel 



Ambiente móvel 

Estação de trabalho atual dos servidores 

Minicom Móvel – Tablet corporativo (Android) 

Minicom Móvel – Smartphone (iOS) 



Ambiente móvel 

Equipamentos de digitalização e alto desempenho, compartilhados e nos corredores 



Estratégia 

Processo eletrônico (SEI)  
– Estratégia de implantação 

– Estratégia de digitalização 
 

– Resultados 

• 43.429 processos criados desde 28/04/2014  
– 22.797 processos 100% eletrônicos 

– 20.632  processos físicos digitalizados 

• 4,2 mil novos processos eletrônicos/mês 

• Custo do projeto: R$ 405.300 (pessoal + serviços de terceiros) 

• Prazo do projeto: 6 meses (03/02/2014 a 28/07/2014) 



Valor agregado 

Processo eletrônico (SEI) 
– Economia total de 68% ou -R$ 258.552 de 380.208/ano 

• Papel (0,018/folha): redução de 67,5% ou -R$ 36.288 de R$ 53.692/ano 

• Impressão (0,030/página): redução de 62% ou -R$ 120.960 de R$ 195.212/ano 

• Insumos para montagem do processo (2,01/processo): redução de 100% ou -R$ 
101.304/ano. 

  
Ganho de eficiência 

 
 
 
 

Indicador CPROD 
(Ago/2013) 

SEI 
(Ago/2014) 

Ganho por processo 

Tempo por trâmite 32 hs 7 hs 8 dias (78%) 

Tempo total 199 dias 25 dias 174 dias (87%) 



Valor agregado 

Ilhas de impressão e digitalização 

– Redução de 185 para 69 equipamentos (aluguel) 

– Unificação dos contratos 

– Scanners de alto desempenho 

– Plotagem com digitalização 

– Economia total de 55% ou -R$ 510.848 de 928.962/ano 
• Aluguel: Redução de 53% ou -R$ 389.888 de R$ 733.750/ano 

• Impressão: Redução de 62% ou -R$ 120.960 de R$ 195.212/ano 



_futuro (2015 em diante) 



Estação móvel 

• Dispositivo móvel como estação única de 
trabalho 

– Produtividade móvel: processamento, 
armazenamento e ergonomia. 

 

• O “local” de trabalho torna-se transparente e 
indiferente para a produtividade das equipes. 

 



Estação móvel 

Estação de trabalho para servidores que necessitem de mobilidade 



Genildo Lins 

Secretário Executivo 

 

comunicacoes.gov.br 

conexaominicom.mc.gov.br 

twitter.com/MiniComBrasil 

flickr.com/conexaominicom 

youtube.com/conexaominicom 



Valor agregado 

Monitor adicional de 20’’ 
– Ganho de 40% de produtividade se comparado com o 

uso de monitor único de 18’’ (fonte: Gartner) 

– Para 850 usuários, estima-se ganho de eficiência de 
14.280 horas/mês (2hs/dia de processo/texto, 21 
dias/mês) 

– Ganho de eficiência: R$ 1.142.400/mês  R$ 
13.708.800/ano 

– Custo do projeto: R$ 778.940  

 



Valor agregado 

Telefonia VoIP 
– Despesas com telefonia fixa (DDD: BSB + 7 Regionais) 

• Analógica/Digital: despesa de R$ 6.000/mês 
• VoIP:  

– Ligações entre regionais a custo zero: -R$ 3.000/mês 
– Transbordo das ligações (DDD  VoIP + Local): -R$ 1.460/mês 

• Redução de 80%  R$ 53.520/ano 

– Ganhos de eficiência ainda não quantificados (vídeo, 
conferência, ramais para todos os colaboradores, etc).  

– Economia total: R$ 476.880/ano 
 


