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RESUMO
Esta pesquisa busca analisar o processo de implantação do Sistema Eletrônico de
Informação (SEI) no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS).
Trata-se de um estudo de caso, com pesquisa descritiva, de caráter qualitativo,
baseada em pesquisa documental. Como resultados, observou-se alinhamento entre
o planejamento estratégico e o plano diretor de tecnologia da informação da
instituição no que tange ao referido sistema. A implantação do SEI apresentou
gestão de baixo risco, que foi acompanhada pelo Tribunal. A partir dos registros dos
documentos, verificou-se que o sistema foi prontamente aceito pelos colaboradores,
os quais identificaram facilidade na sua usabilidade e celeridade nos processos. O
TCE seguiu a metodologia de implantação do SEI proposta no âmbito do Processo
Eletrônico Nacional (PEN). Com um pouco mais de um ano de uso efetivo do
sistema, já se registrou economia de recursos despendidos com insumos (folhas e
capas de processos), tornando a atividade o Tribunal mais sustentável, além de
economia de tempo e fluidez dos processos administrativos.
Palavras-chave: Implantação de sistema eletrônico. Processo eletrônico. Sistema
Eletrônico de Informação. SEI.

ABSTRACT

This research seeks to analyze the implementation process of Electronic Information
System (SEI) at Court of Audit of Rio Grande do Sul State (TCE-RS). It is a case
study, with descriptive, qualitative research, based on documentary research. As a
result, we observed an alignment between the institution's the strategic planning and
its information technology master plan with respect to the referred system. The
implementation of SEI has presented low risk, which was monitored by the Court.
From the records of the documents, it was found that the system was readily
accepted by employees, who identified ease of use and speed in the processes. The
TCE followed the SEI implementation methodology proposed under the National
Electronic Process (PEN) scope. With just over a year of effective use of the system,
there has already been a saving of resources spent on inputs (sheets and case
covers), making the Court's activity more sustainable, in addition to saving time and
fluidity in administrative processes.
Key words: Implementation of electronic system. Electronic process. Electronic
Information System. SEI.
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1 INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas foi criado a partir da Constituição Republicana de 1891,
em seu art. 89, e foi mantido em todas as demais Cartas Magnas. No caso do Rio
Grande do Sul, entretanto, o texto constitucional estadual atribuiu à Câmara dos
Deputados Estaduais a competência para controlar a destinação dos recursos
públicos e aprovar anualmente as contas apresentadas pelo Poder Executivo (RIO
GRANDE DO SUL, 2018).)Assim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul (TCE-RS) só foi criado em 26 de junho de 1935, pelo Decreto nº 5.975; porém,
foi extinto em 07 de julho de 1939, pelo Decreto n° 7.858, e restabelecido em 1945,
através do Decreto-Lei n° 947 (RIO GRANDE DO SUL, 2018).
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88) (BRASIL,
1988), o papel do Tribunal de Contas foi fortalecido ao prever um amplo rol de
competências, as quais incluem a emissão de pareceres sobre as contas prestadas
anualmente pelo Presidente da República, bem como o julgamento das contas dos
demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos,
apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal e da concessão de
aposentadorias, reformas e pensões, entre tantas outras. As competências da
instituição estão previstas no artigo 71 tanto da Constituição da República quanto da
Constituição do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 1989).
Complementarmente, a Lei Estadual nº 11.424/2000, Lei Orgânica do Tribunal de
Contas, e o regimento interno do órgão, instituído pela Resolução nº 1.028/2015,
explicitam os contornos da sua atuação.
Ressalte-se que a CF/88 (BRASIL, 1988), nos seus Arts. 44, 76 e 92,
determina que os órgãos que compõem os Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, dos quais o Tribunal de Contas é independente. Sendo assim, é, portanto,
uma instituição com autonomia financeira e administrativa. No caso da Constituição
Estadual do Rio Grande do Sul, tais características supracitadas foram mantidas
para o TCE-RS, apenas com as adaptações relativas ao Estado.
Além disso, importante salientar que o TCE-RS, órgão da administração
pública direta estadual, tem por missão institucional exercer o controle externo sobre
a gestão do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul, contribuindo para o
aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade. O TCE-RS é
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atualmente responsável pela fiscalização de 1.256 órgãos e entidades nas esferas
municipal e estadual como mostra a Tabela 1.
Tabela 1 – Órgãos a Serem Fiscalizados pelo TCE-RS entre 2018 e 2022

ÓRGÃOS E ENTIDADES
Prefeituras municipais
Câmaras municipais
Associações
Consórcios administrativos
Autarquias
Fundações
Empresas públicas
Sociedades anônimas
Sociedades de economia mista
Sociedades limitadas
Governo do Estado
Órgãos da Administração Direta
Total de órgãos e entidades

ESFERA ESTADUAL

ESFERA MUNICIPAL
497
497

3
9
22
2
18

1
33
88
Total geral

47
65
35
4
15
2
3
3
1.168
1.256

Fonte: RIO GRANDE DO SUL, 2018b.

Buscando aperfeiçoar sua atuação, o Tribunal buscou a atualização do seu
planejamento estratégico, visando modernizar sua estrutura e os processos de
trabalho, alinhando suas ações com sua visão, seus valores, política e gestão da
qualidade (RIO GRANDE DO SUL, 2018a). Dentre os objetivos da modernização
proposta pelo TCE, já consta desde a revisão do planejamento estratégico de 2013,
uma análise de desenvolvimento do fluxo processual, através da tramitação
eletrônica plena, nos expedientes relacionados à atividade-fim do Tribunal (MIOLA,
2013).
Todos os processos do Tribunal, até o ano de 2013, eram físicos, cuja
movimentação onerava a instituição, além de demandar recursos humanos para tal.
Os processos eram gerados através de protocolos e inseridos em pastas, o que, em
muitos casos, gerava inúmeros volumes e, por consequência, consumiam um
enorme espaço físico para seu arquivamento, dificultando o manuseio dos mesmos
por servidor. Em decorrência disso, o tempo de arquivamento dos processos
administrativos era moroso, dificultando a eficiência e eficácia da gestão, além de
não contribuir com a transparência, economicidade e sustentabilidade (MIOLA,
2013).
Para melhorar essa situação, observa-se que o emprego das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) auxilia na reforma e na modernização do Estado.

17

A utilização das TICs pela administração pública intensificou-se após 1980, com o
esgotamento do modelo de gestão burocrática e do modo de intervenção estadual
(DINIZ et al., 2009).
As TICs, além de tornarem mais ágeis os processos e fluxos de trabalho,
também permitem que a sociedade acompanhe e exerça o controle social de forma
mais facilitada. É nesse sentido que Nascimento, Freire e Dias (2012, p. 171)
afirmam que
Desde 2000, o governo brasileiro tem adotado várias medidas legais e
institucionais para a promoção da transparência e para instituir melhorias
práticas em gestão segundo padrões aceitos internacionalmente. Nesse
contexto, o papel da informação e das novas tecnologias da comunicação e
informação tem importante atuação uma vez que permitem novas formas de
participação social na gestão dos recursos públicos, conferindo maior
legitimidade às políticas públicas em benefício da eficácia, responsividade,
transparência e governança.

De acordo com Oliveira, Cunha e Sausen (2013), sistemas eletrônicos e
processos eletrônicos, representando TICs, trouxeram agilidade para as demandas
dos processos organizacionais, facilitando o trabalho das partes envolvidas.
Contudo, a adoção de novas tecnologias nem sempre é simples e pode acarretar
efeitos colaterais, como a resistência interna para a substituição de um novo
sistema. Outro efeito colateral é a adaptação dos funcionários e servidores a essa
nova metodologia de trabalho. Transcorrida a fase de adaptação, os benefícios
dessa implementação passam a ser percebidos pelas equipes, pois o novo sistema
planejado adequadamente tende a suprir as necessidades da organização
(TURBAN; VOLONINO, 2013).
Uma destas TICs no setor público é o Sistema Eletrônico de Informação
(SEI), que se refere à adoção e a tramitação dos processos eletrônicos
administrativos, que está sendo adotado em várias esferas públicas, promovendo a
celeridade nas tramitações internas e, por consequência, um retorno rápido nas
demandas da sociedade. O SEI foi desenvolvido por servidores do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4) e foi disponibilizado para outros órgãos públicos de
forma gratuita, sendo que cada órgão público necessita realizar a gestão,
implementação e customização do sistema de acordo com suas necessidades
especificas (BRASIL, [2020a]). Este sistema também foi adotado pelo TCE-RS,
órgão em que se realiza esta pesquisa, para a melhoria da gestão dos processos
administrativos.
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Dentro do contexto do TCE-RS e das TICs, chega-se à questão-problema a
ser respondida: como se deu a implantação do Sistema Eletrônico de
Informação (SEI) por parte do TCE-RS?

1.1 OBJETIVOS

Para responder à questão-problema, foram delimitados os seguintes
objetivos:

1.1.1. Objetivo Geral

Analisar o processo de implantação do Sistema Eletrônico de Informação no
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS).

1.1.2 Objetivos Específicos

a) Apresentar o projeto estratégico do TCE-RS que trata da implantação do
SEI;
b) Descrever o passo a passo para implantação do SEI no TCE-RS;
c) Analisar os indicadores relacionados à implantação do SEI.

1.2 JUSTIFICATIVA

O SEI é uma ferramenta atual que possibilita diversos benefícios para os
órgãos que o implantam. A oportunidade de descrever o processo de implantação do
SEI em uma instituição pública paralelamente à sua real implantação enriquece a
natureza desta pesquisa, pois a mesma poderá ser base de consulta para outros
órgãos públicos que venham a implantar o sistema, o que reforça a importância e
atualidade deste trabalho.
O TCE-RS já utiliza processo eletrônico para sua área finalística desde 2013
(e-TCE-RS desenvolvido pelo próprio Tribunal), compreendendo o conjunto de
entradas, saídas e movimentações de documentos, em formato eletrônico,
arquivados em banco de dados corporativo com identificação única e validados por
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meio de certificação digital (padrão ICP-Brasil – infraestrutura de chaves públicas –
sistema nacional de certificação digital), imprescindível para assegurar-lhes os
necessários efeitos jurídicos (RIO GRANDE DO SUL, 2014). A implantação do SEI,
para documentos e processos administrativos, é o novo desafio que o Tribunal de
Contas do Estado do RS está enfrentando para aprimoramento técnico e de
celeridade no cumprimento de suas atribuições.
Esta pesquisa possui relevância porque buscar mostrar o quanto a
implantação do sistema (SEI) potencializou a gestão dos processos no TCE-RS.
Ainda, cabe ressaltar que a autora atuou dois anos no TCE-RS, onde obteve a
percepção de que a implantação do sistema (SEI) traria benefícios como
economicidade e celeridade para a instituição, o que a fez escolher este órgão e
este tema para contextualizar seu estudo.

Este trabalho, além deste capítulo inicial introdutório, está assim organizado:
capítulo 2 – apresentação da organização; no capítulo 3 consta o referencial teórico;
os procedimentos metodológicos são apresentados no capítulo 4; a análise é
discutida no capítulo 5; seguem-se as considerações finais e a apresentação das
referências bibliográficas.
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2 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Este capítulo traz uma visão geral do que é o Tribunal de Contas do RS, o
que é, atuação e seu organograma. É importante apresentar o organograma da
instituição para que se possa ter um panorama das relações intradepartamentais
para a implantação de um novo sistema tecnológico.
Com base no organograma (Figura 1) observa-se que a instituição está
dividida em diversos departamentos. Seu quadro funcional apresenta os seguintes
cargos respeitando, a hierarquia da organização: 6 conselheiros, 7 conselheiros
substitutos, 662 servidores efetivos, 111 os cargos em comissão, 14 cedidos ou
adidos e 61 estagiários esses números forma o quadro funcional do TCE-RS (RIO
GRANDE DO SUL, 2020a).
A seguir, apresenta-se a identidade organizacional do Tribunal, que serve de
base para a formulação de estratégias e planejamentos.

A declaração da Missão caracteriza a função que a organização pretende
desempenhar e identifica sua razão de ser, representando a natureza de
suas atividades, conforme sua proposta de existência, e servindo de base
para sua proposição de valor e para orientar suas atividades (RIO GRANDE
DO SUL, 2018a, p. 23).

A missão do Tribunal é “exercer o controle externo sobre a gestão do Estado
e dos Municípios do Rio Grande do Sul, contribuindo para o aperfeiçoamento da
Administração Pública, em benefício da sociedade” (RIO GRANDE DO SUL, 2018a,
p. 23). A Figura 2 ilustra a missão do TCE-RS, mostrando em um fluxo simples a
tramitação dos macroprocessos e produtos entregues à sociedade, bem como indica
seus principais fornecedores e clientes.
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Figura 1 - Organograma do TCE-RS

Fonte: TCE-RS (2020c).
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Figura 2 – Missão e Macroprocessos do TCE-RS

.
Fonte: TCE-RS (2019a).

A Visão refere-se à imagem específica projetada, refletindo as intenções e o
estado esperado para a instituição. Indica a todos aonde se quer chegar,
representando as aspirações do Tribunal de Contas e direcionando a
definição dos seus objetivos, metas, estratégias e ações (RIO GRANDE DO
SUL, 2018a, p. 23).

A visão atual do Tribunal é “ser uma instituição que contribua para a melhoria
da qualidade de vida do cidadão” (RIO GRANDE DO SUL, 2018a, p. 23).
Os valores do TCE-RS são baseados em um conjunto de conceitos e
princípios gerais, representando as crenças e ideologias que demarcam seu
comportamento e relações internas e para com a sociedade e servem de base para
a consecução da visão da instituição e cumprimento da sua missão (RIO GRANDE
DO SUL, 2018a). São os valores que norteiam as atividades do Tribunal:
Efetividade – Atuar orientado para os resultados, gerando impactos que
assegurem o aperfeiçoamento da Administração Pública.
Transparência – Disponibilizar decisões, atos de gestão e informações de
interesse público.
Ética – Agir com independência, profissionalismo e compromisso com o
interesse público.
Valorização – Promover um ambiente saudável e propício ao
aprimoramento e à mobilização de competências técnicas e
comportamentais, visando o desenvolvimento humano e institucional.
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Inovação – Desenvolver soluções criativas para o aperfeiçoamento dos
processos de trabalho (RIO GRANDE DO SUL, 2018a, p. 24).

O Tribunal também tem estabelecida uma frase que representa sua política
de qualidade, a qual serve para formalizar as intenções e diretrizes globais da
qualidade e para atender aos requisitos do sistema de gestão adotado pela
instituição: “Assegurar o aperfeiçoamento contínuo do controle externo, alinhado aos
valores da instituição” (RIO GRANDE DO SUL, 2018a, p. 25). Os objetivos da
qualidade são os mesmos objetivos estratégicos propostos em seu planejamento,
correspondendo àquilo que a organização deseja alcançar e têm métricas de
controle para monitoramento. O sistema de gestão da qualidade total foi
implementado no Tribunal em 1997, tendo como objetivos a introdução da cultura de
responsabilidade pelos resultados; a otimização dos prazos de tramitação dos
processos; o

aumento

da

eficiência

dos procedimentos;

a

redução

das

perdas/desperdícios; e adesão à filosofia da qualidade total (RIO GRANDE DO SUL,
[201-?a].
Sobre sua localização geográfica no estado, a sede do TCE-RS fica
localizada no centro histórico de Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, nº 388, e um
anexo na Rua Bento Martins, nº 168) e, dentro do RS, existem mais nove sede
regionais, que exercem as funções de auditorias dos municípios. O Quadro 1
apresenta a localização das sedes regionais.
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Quadro 1 - Sedes Regionais de Auditoria

Fonte: RIO GRANDE DO SUL [201-?b].

2.1 TCE E O PROCESSO ELETRÔNICO

Como mencionado anteriormente, o TCE-RS já utiliza processo eletrônico
desde 2013, com o sistema e-TCE tendo sido desenvolvido pelo próprio órgão (RIO
GRANDE DO SUL, [2020b]).
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE-RS, visando a
conferir maior agilidade, segurança e transparência à sua ação institucional,
decidiu pela implantação do processo eletrônico.
O processo eletrônico do TCE-RS compreende o conjunto de entradas,
saídas e movimentações de documentos, em formato eletrônico, arquivados
em banco de dados corporativo com identificação única e validados por
meio de certificação digital (padrão ICP-Brasil), imprescindível para
assegurar-lhes os necessários efeitos jurídicos.
Esse é o novo desafio que se impõe ao Tribunal de Contas do Estado na
busca de aprimoramento técnico e de celeridade no cumprimento das
atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição da República,
cabendo-lhe divulgar, preparar e incentivar o comprometimento de
servidores e jurisdicionados com o projeto, de modo a assegurar a eficácia
da iniciativa (RIO GRANDE DO SUL, [2020b]).

Os primeiros expedientes submetidos à tramitação eletrônica foram os
relativos às inativações das esferas municipais. A partir de 2014 passou-se a
implantar eletronicamente também o processo de contas de Governo e de Gestão
dos municípios do Estado do RS; em 2016 passou-se a utilizar o processo eletrônico
também para processos de inativação do Estado. Em 2017, incorporou-se a essa
ferramenta os processos de contas de Gestão do Estado e tem a previsão para
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incorporação em 2020 do processo de contas do Governador e auditoria de
concursos e processos seletivos (RIO GRANDE DO SUL, [2020b]).
Dentre os benefícios trazidos pela virtualização dos processos, destacam-se
segurança, rapidez, economia e agilidade na prática dos atos processuais, o que
contribui de maneira muito positiva para a observância da garantia constitucional,
que diz respeito à duração razoável do processo e à celeridade de sua tramitação;
(MIOLA, 2013).

O próximo capítulo traz o referencial teórico que servirá de base para analisar
a implantação do SEI no TCE-RS.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para embasar a presente pesquisa, organizou-se o referencial teórico
abrangendo os seguintes temas: Tecnologia da Informação e Sistemas de
Informação, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, Processo Eletrônico
Nacional (PEN), Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e as demais ações do
PEN.

3.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) é uma ferramenta estratégica que vem sendo
utilizada pelas organizações que buscam competitividade, organização e agilidade.
Grandes avanços tecnológicos na sociedade contemporânea expandiram a
utilização das ferramentas de TI para as mais variadas áreas e segmentos, dentre
os quais o setor público (TURBAN; VOLONINO, 2013).
A TI é a solução ou conjunto de soluções sistematizadas baseadas no uso
de métodos, recursos de informática, comunicação e multimídia, que visam
resolver problemas relativos à geração, armazenamento, veiculação e
processamento de dados (BEAL, 2007, p.17).

Os Sistemas de Informações (SI) nas organizações, conforme descrito por
Tenório (2007), são a Tecnologia da Informação (TI) transformadora do trabalho e
da organização e tornam possíveis a automatização e a integração de
procedimentos operacionais e gerenciais. Entre os instrumentos necessários à
gerência eficaz, a informação é um insumo de grande importância, na medida em
que é imprescindível para fortalecer o processo de tomada de decisões. Nesse
contexto, os SI facilitam a disponibilização das informações ao usuário final e
permitem a mensuração da eficiência dos processos.
Turban e Volonino (2013) também apontam para esse mesmo sentido ao
afirmar que a TI é o conjunto de sistemas computacionais usados em uma
organização. Um sistema de informação coleta, processa e dissemina informações
para objetivos específicos. Funcionam da seguinte maneira: primeiro, a entrada dos
dados; segundo, o processamento de transformação e o direcionamento e
transferência dos dados para suas plataformas; e o terceiro é a saída dos dados
para que o usuário possa analisá-los e transferi-los (TURBAN; VOLONINO, 2013).
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Existem muitos benefícios que são percebidos com a implantação de
sistemas organizacionais de informação: suporte à tomada de decisão, valor
agregado aos produtos e serviços desenvolvidos pela instituição, melhor serviço,
produtos

de

melhor

qualidade,

oportunidades

de

negócios,

aumento

da

rentabilidade, mais segurança nas informações, menos erros, mais precisão,
aperfeiçoamento dos processos, maior eficiência, eficácia e produtividade, carga de
trabalho reduzida, redução de custos, redução de desperdícios, melhor controle das
operações (LAUDON; LAUDON, 2004).
No setor público, observa-se um crescimento da utilização das tecnologias da
informação que culminam no paradigma de “governo eletrônico”, “e-gov”, “electronic
governement” ou também conhecido como “governo digital” (BRASIL, 2018), que
consiste no uso de tecnologias da informação, de forma remota, disponível a
qualquer momento, além de conhecimento dos processos internos de governo, para
entregar, por meio eletrônico, produtos e serviços do Estado aos cidadãos,
empresas ou a órgãos públicos, evidenciando a prestação de serviços públicos sem
a necessidade da presença física. Conforme o tipo de e-gov, pode-se automatizar
processos já existentes, realizar transações, receber demandas das comunidades,
organizar e divulgar informações de interesse público (FANTINATO, 2016).
O programa de governo eletrônico do Estado Brasileiro surgiu no ano 2000,
quando foi criado um grupo de trabalho interministerial com a finalidade de examinar
e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de
interação, através do Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000 (BRASIL, [2020d]).
A política de governo eletrônico brasileira segue um conjunto de diretrizes que
atuam em três frentes fundamentais: junto ao cidadão, na melhoria da gestão interna
e na integração com parceiros e fornecedores. O Programa de Governo Eletrônico
brasileiro desde sua criação buscou transformar as relações do Governo com os
cidadãos, empresas e também entre os órgãos do próprio governo, de forma a
aprimorar a qualidade dos serviços prestados promovendo a interação com
empresas e indústrias e fortalecendo a participação cidadã por meio do acesso à informação e a uma administração mais eficiente. Criado com o intuito de ampliar a
oferta e melhorar a qualidade das informações e dos serviços prestados por meios
eletrônicos, independentemente da origem das demandas, o e-gov (ou governo
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digital) brasileiro compreende a definição de padrões, a normatização, a articulação
da integração de serviços eletrônicos, a disponibilização de boas práticas, a criação
e construção de super infraestrutura tecnológica entre outras questões (BRASIL,
[2020d]).
Conforme Turban e Volonino (2013), na gestão pública, a implantação da TI
vem ocorrendo de acordo com as necessidades das entidades, modificando a forma
como a administração pública tem sido vista pelo cidadão, bem como simplificando o
dia-a-dia operacional dos gestores. A TI na área pública tornou-se uma realidade,
exemplo disso é que a sociedade já pode usufruir do Portal da Transparência de
cada órgão, através do qual é possível fazer solicitações de informações,
acompanhar as demandas e os registros oriundos de qualquer natureza por meios
de chamadas online usando as ferramentas digitais (DIGIX, 2017).
A tecnologia, por sua vez, rompe essa barreira fornecendo ferramentas que
automatizam a interação com a população e desburocratizam os processos
internos do governo. Softwares de automação voltados para o poder público
também estão aptos para melhorar o fluxo de informação entre Estado e
sociedade civil (DIGIX, 2017, s/p.)

Diante da evolução da tecnologia, os órgãos públicos buscam modernizar-se
para agilizar suas atividades e assegurar a integridade dos registros e o acesso aos
dados pela sociedade. Exemplos são assinatura digital, autenticidade e a validade
jurídica de forma digitais (DIGIX, 2017).
Contudo, a atualização dos processos organizacionais com a aquisição de
tecnologias acaba por onerar as instituições, que nem sempre conseguem adquirir
todo o aparato tecnológico disponível por questões de limitação orçamentária. É
nesse sentido que as instituições públicas têm buscado trabalhar, sempre que
possível, com softwares livres no setor público. O Portal do Software Público
Brasileiro

foi

criado

em

2007

e

consolida-se

como

um

ambiente

de

compartilhamento de software, conta com mais de 60 soluções voltadas para
diversos setores acessadas por governos de países como Uruguai, Argentina,
Portugal, Venezuela, Chile e Paraguai (BRASIL, 2020c).
Os softwares públicos trazem alguns benefícios como: economia de recursos;
independência de fornecedores e não aprisionamento tecnológico; segurança, pois
códigos abertos permitem auditoria completa; compartilhamento do conhecimento,
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pois a sociedade inteira pode acessar esses recursos, não importando se é um
pequeno município ou um grande órgão do governo federal (BRASIL, 2020c).

3.2 GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED)

Um documento é um conjunto de informações que ajunta dados estruturados,
semiestruturados e não estruturados, que representam o conhecimento produzido
ao longo de um processo da organização. Os documentos servem para armazenar
informações gerenciais e estratégicas, como estratégias, políticas, procedimentos e
estrutura das atividades realizadas pela organização. E também representam uma
espécie de repositório de dados sobre a sequência de passos necessários à
realização dos produtos ou serviços oferecidos pela organização (CENADEM 1 apud
MACEDO, 2003).
Há a necessidade de implantação de um sistema de gestão documental por
parte das organizações em função do acúmulo de grandes massas documentais,
sendo que, para dar conta de controlar tudo adequadamente, o método mais viável
seria a gestão em todo o ciclo e não apenas para o final, na hora de arquivar
documentos, para facilitar o acesso à informação e administrar os arquivos
(MENEZES, 2014).
De acordo com a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados (Lei Nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991),
Art. 7º - Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e
recebidos, no exercício de suas atividades, por órgãos públicos de âmbito
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas
funções administrativas, legislativas e judiciárias.
§ 1º - São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e
recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas
encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas
atividades (BRASIL, 1991).

Segundo a referida Lei,
Art. 1º - É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção
especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à
administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos
de prova e informação. [...]
1 CENADEM.

Home page do Centro Nacional de Desenvolvimento do Gerenciamento da
Informação. São Paulo. Disponível em: <http://www.cenadem.com.br>. Acesso em: 25 set. 2002.
[Nota da autora: site desabitado atualmente].
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Art. 3º - Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e
arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente (BRASIL, 1991).

Com o avanço das tecnologias da informação e com o exponencial
crescimento de informações virtuais, é necessário soluções para o gerenciamento
eletrônico de documentos (GED), tanto para a gestão quanto para a preservação
das informações contidas nesses tipos de documento (MENEZES, 2014).
Agregado a isso, houve a redução de espaços físicos para depositar e
arquivar documentos, também existem os aspectos legais dos documentos, que
precisam ser guardados, a necessidade de se preservar essas informações para o
futuro, pontos que indicam a necessidade de organização digital desses documentos
(OLIVEIRA, 2008).
O GED é a somatória de todas as técnicas e produtos que visam a gerenciar
informação

de

forma

eletrônica,

eliminando

o

acúmulo

de

documentos

desnecessários e permitindo captação, armazenamento, mapeamento do caminho
do processo de um documento (workflow), localização e recuperação de
informações existentes em documentos e dados eletrônicos, durante todo o seu ciclo
de vida, gerenciamento e uma distribuição mais rápida das informações, reduzindo o
tempo de procura por uma determinada informação (MENEZES, 2014).
Na visão de Avedon (2002, p. 159), as situações características que
determinam o interesse por um sistema de GED são: “pela consolidação de
atividades, mudanças para novas instalações, reorganização de negócio, atividade
em rápido crescimento”.
A gestão documental promove a organização e gerenciamento dos
documentos produzidos pela instituição. Possibilita tanto a criação de
conteúdo originalmente em formato eletrônico, quanto a disponibilização e
controle de imagens de documentos e conteúdos produzidos em outros
formatos (FERRI, 2010, p. 49).

O objetivo do GED é gerenciar o ciclo de vida das informações desde sua
criação até seu arquivamento, sendo que essas informações podem estar
registradas, inicialmente, tanto em mídias analógicas quanto digitais. O GED
funciona com softwares e hardwares específicos e usa a tecnologia da informação
para captar, armazenar, localizar e gerenciar os documentos (MACEDO, 2003).
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3.3 PROCESSO ELETRÔNICO NACIONAL (PEN)

O Processo Eletrônico Nacional (PEN) trata-se de uma iniciativa colaborativa
de órgãos e entidades da administração pública visando a construção de uma
infraestrutura pública de processo eletrônico administrativo. A utilização do PEN
elimina fortemente o uso de papel para documentos institucionais e disponibiliza as
informações em tempo real, o que acaba gerando melhorias no desempenho dos
processos organizacionais, ganhos de agilidade, produtividade, redução de custos e
gerando maior satisfação junto aos públicos usuários (BRASIL, [2020b]).
Em 09 de outubro de 2015 foi publicado, no Diário Oficial da União, o
Decreto nº 8.539 de 8 de outubro de 2015, que estabelece o uso de meio
eletrônico para a tramitação de documentos nos órgãos e entidades da
administração pública direta, autárquica e fundacional. Para tanto, as
instituições deverão utilizar, preferencialmente, programas com código
aberto e prover mecanismos de verificação da autoria e integralidade dos
documentos em processos administrativos eletrônicos [BRASIL, [2020b],
s/p).

Observa-se que o uso de documentos e processos eletrônicos na
administração pública teve início no final da década de 1990. Naquela época, havia
uma grande preocupação com a segurança da informação e com a legalidade dos
atos e documentos eletrônicos, o que só foi resolvido no ano de 2001 com o alcance
do marco legal do modelo brasileiro de certificação digital, estabelecido pela Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. O primeiro órgão no âmbito do
Poder Executivo Federal a adotar a utilização de processos eletrônicos foi a Receita
Federal em 2006, que obteve uma economia direta e indireta de mais de R$
200.000,00 (BRASIL, 2015).
A implantação do PEN atualmente é de responsabilidade do Departamento de
Normas e Sistemas de Logística da Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia. O PEN foi formalizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica n°
02/2013, celebrado entre o Ministério Público (MP), a Empresa de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Governo do
Distrito Federal (GDF) (BRASIL, [2020b]).
O PEN é composto por seis ações (BRASIL, [2020b]):
1) Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, a principal entrega;
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2) Aplicativo SEI;
3) Barramento de Serviços do PEN;
4) Protocolo Integrado;
5) Número Único de Protocolo; e
6) Sistema de Gestão de Unidades Protocolizadoras.
Essas seções serão explicadas a seguir, com atenção ao SEI, foco dessas
pesquisas.

3.4 SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI)

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi criado no ano de 2009 para a
perfeiçoar o fluxo de informações e expedientes administrativo entre as seções
judiciárias da 4ª Região, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Foi por meio da gestão eletrônica que o sistema passou a eliminar trâmites em meio
físicos, gerando maior celeridade nos processos e na atualização de informações
em tempo real, proporcionando maior organização e segurança (RONDÔNIA, 2018).
Posteriormente, o SEI foi escolhido como a solução de processo eletrônico no
âmbito do PEN (BRASIL, [2020a]).
Por sua usabilidade e características como inovação, economia do dinheiro
público,

transparência

administrativa,

compartilhamento

de

conhecimento,

sustentabilidade, incluindo também a cessão sem ônus da ferramenta para outras
instituições públicas, o SEI ultrapassou o ambiente do TRF4 e passou a compor a
posição de projeto estratégico para toda a administração pública (BRASIL, [2020a]).
O SEI é um sistema que permite a produção, edição, assinatura e trâmite de
processos e documentos, de forma virtualizada. Proporciona a redução de tempo
para a realização das atividades, uma vez que permite a utilização simultânea de
várias unidades em um mesmo processo. Pode ser adaptado à realidade de órgãos
e entidades de diferentes áreas da Administração Pública, independente dos
processos e fluxos de trabalho já definidos. No âmbito do SEI, entende-se como
processo eletrônico os autos processuais em meio digital, bem como sua tramitação
e transmissão (BRASIL, 2015).
São vantagens deste sistema (BRASIL, [2020a], s/p):
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• Portabilidade: 100% Web e pode ser acessado por meio dos principais

navegadores do mercado – Internet Explorer, Firefox e Google Chrome;
• Acesso Remoto: pode ser acessado remotamente por diversos tipos de
equipamentos, como microcomputadores, notebooks, tablets e smartphones
de vários sistemas operacionais (Windows, Linux, IOS da Apple e Android
do Google). Isso possibilita que os usuários trabalhem à distância;
• Acesso de usuários externos: gerencia o acesso de usuários externos,
permitindo que tomem conhecimento dos documentos e, por exemplo,
assinem remotamente contratos e outros tipos de processos;
• Controle de nível de acesso: gerencia a criação e o trâmite de processos
e documentos com informações sensíveis, conferindo o acesso somente às
unidades envolvidas ou a usuários específicos;
• Tramitação em múltiplas unidades: incorpora novo conceito de processo
eletrônico, que rompe com a tradicional tramitação linear, inerente à
limitação física do papel. Com isso, várias unidades podem ser
demandadas, tomar providências e manifestar-se simultaneamente;
• Funcionalidades específicas: controle de prazos, ouvidoria, estatísticas
da unidade, tempo do processo, base de conhecimento, pesquisa em todo
teor, acompanhamento especial, inspeção administrativa, modelos de
documentos, textos padrão, sobrestamento de processos, assinatura em
bloco, organização de processos em bloco, acesso externo, entre outros;
• Sistema intuitivo: estruturado com boa navegabilidade e usabilidade.

Com a implantação do SEI, a organização pública pode usufruir dos seguintes
benefícios (BRASIL, [2020a], s/p):
• Redução de custos financeiros e ambientais associados à impressão
(impressoras, toner, papel, contratos de impressão);
• Redução de custos operacionais relacionados à entrega e ao
armazenamento de documentos e processos;
• Redução do tempo gasto na abertura, manipulação, localização e
tramitação de documentos e processos;
• Eliminação de perdas, extravios e destruições indevidos de documentos
e processos;
• Compartilhamento simultâneo de documentos e processos, para fins de
contribuição, acompanhamento da tramitação ou simples consulta;
• Auxílio aos servidores em sua rotina, com a disponibilização de modelos
e orientações sobre como proceder em situações específicas;
• Incremento na publicidade dos processos, tornando mais fácil seu
acompanhamento por servidores e por administrados, e o seu controle
interno e pela sociedade;
• Ampliação da gestão do conhecimento e da possibilidade de melhoria de
processos, em razão da criação de uma plataforma única que permitirá a
análise de fluxos de processos, sua comparação entre órgãos distintos e a
melhoria baseada em experiências de sucesso;
• Aumento da possibilidade de definição, coleta e utilização direta e
cruzada de dados e indicadores, em razão da criação de um conjunto de
bases de dados de mesma natureza.

Além das vantagens e benefícios, existe uma metodologia aprovada para a
sua implantação, isso também é um fator que corrobora para o êxito de do SEI. A
metodologia proposta por Brasil (2015) compreende os seguintes elementos:
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o existência de apoio institucional, com publicação de ato para instituição do
SEI;
o apresentação do sistema pela alta administração para os demais
servidores;
o ações de endomarketing que apresentem o sistema e envolvam a todos;
o formação de multiplicadores que conheçam o sistema e possam replicar
seus conhecimentos, influenciando os demais para apoiar a implantação;
o alinhar a implantação do SEI às questões estratégicas e base da
organização, como missão, visão, valores, objetivos;
o previsão orçamentária para implantação do sistema, apesar de não haver
custos para aquisição, há custos de pessoas, comunicação, infraestrutura,
divulgação, treinamento, suporte de TI, mapeamento e otimização de
processos; mudança da cultura organizacional quanto ao uso do papel,
organizando-se gestão de mudanças;
o delimitar o escopo da implantação do SEI;
o realizar diagnóstico e mapeamento dos processos do negócio da
instituição, para ver como o SEI pode auxiliar e ser inserido, realizando,
inclusive, os riscos dessa implantação;
o trabalhar na otimização dos processos de negócio da organização,
eliminando

atividades

relacionadas

ao

papel,

trâmites

em

níveis

hierárquicos desnecessários, recebendo e enviando eletronicamente
documentos para atores externos, redistribuindo a força de trabalho com a
virtualização do trabalho, possibilitando o acompanhamento on-line pelos
interessados no processo;
o eliminando outros sistemas e mecanismos de controle, como a utilização
de vários sistemas departamentais ou planilhas para controlar o andamento
de processos;
o revisão dos procedimentos de gestão documental da instituição;
o organizar mecanismos de controle da implantação e do uso do SEI, para
que se possa comparar os cenários anteriores e os atuais;
o designação de uma equipe de trabalho para implantação do SEI, que
contenha os seguintes perfis: gestor de implantação, profissional de
negócio – que responderá pelo acompanhamento sobre as regras e gestão
documental, profissional técnico – responsável pelo esclarecimento sobre
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questões de TI, profissional de processos – responsável pelo mapeamento
e otimização de processos de negócio envolvidos, agentes de mudança –
pontos focais em cada área envolvida;
o definição de um modelo de governança do SEI na organização, definindo
atores, composição, atribuições e responsabilidades de cada ator previsto;
o desenvolvimento de treinamento para usuários do sistema, podendo ser
treinamento em serviço ou presencial ou a distância;
o organização de visitas técnicas, que podem ser realizadas em outros
setores da própria organização, que já estejam mais avançados na
implantação do SEI, ou junto a outra organização que já utilize o sistema;
o organização de reuniões informativas, realizadas periodicamente a fim de
atualizar os servidores sobre os assuntos relacionados ao SEI;
o possibilidade de encontros de disseminação de treinamento, em que um
servidor que já recebeu o treinamento possa replicar seu conhecimento;
o palestras, workshops e/ou seminários apresentando o SEI;
o sensibilização dos funcionários para a utilização do SEI, com defesa da alta
gestão e incentivo à redução do uso de papel para trâmites processuais;
o preparação e disponibilização da infraestrutura de TI para prover o
ambiente operacional que suportará o SEI;
o práticas de comunicação para divulgação do SEI internamente na
organização, como intranet, newsletter e jornal interno;
o práticas de comunicação externa à organização, divulgando a experiência
do uso do SEI na organização e os ganhos obtidos no trâmite processual
em formato eletrônico;
o assinatura do termo de cooperação técnica para utilização do SEI;
o expedição de normativos que regulem a implantação do SEI no âmbito da
organização;
o observação dos normativos aos quais a organização está subordinada e
que deverão ser considerados para implantação e funcionamento do SEI,
como portarias sobre comunicações administrativas, certificação digital,
digitalização, Lei de Acesso à Informação e documentos sigilosos;
o implantação de um projeto piloto na instituição;
o configuração e parametrização do SEI com a utilização do Sistema de
Permissões (SIP), configurando e parametrizando informações como sigla
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da organização, página de autenticação, nome do sistema a ser utilizado
no título das janelas, endereço das unidades administrativas, estruturação
da hierarquia organizacional, código de classificação documental;
o migração dos dados, com transferência das informações da base de dados
das soluções em uso para registro e acompanhamento de processos não
digitais e digitais com destino à base de dados do SEI, principalmente,
aquelas informações relacionadas a documentos e processos, suas
tramitações e operações ocorridas; e
o elaboração e acompanhamento de um cronograma de implantação.

Os próximos subcapítulos apresentam as demais seções do PEN.

3.5 APLICATIVO DO SEI
Trata-se de um aplicativo do Sistema Eletrônico de Informações para acessar
o SEI utilizando um celular smartphone ou mesmo um tablet. Podem ser
visualizados em uma lista simples e intuitiva todos os processos do servidor e os
processos de sua unidade de trabalho. O aplicativo também permite que se tramite
os processos, se dê ciência, se assine os documentos, se envie processos para uma
ou mais unidades e que se assine de uma só vez diversos documentos e processos
(BRASIL, [2020b]).

3.6 BARRAMENTO DO SEI
O Barramento de Serviços do PEN é uma plataforma que permite, de forma
segura e confiável, o trâmite de processos ou documentos administrativos digitais
entre os órgãos que utilizam o SEI ou outras soluções de processo eletrônico, como
SAPIENS, eDOC, SIPAC, SUAP, uma vez que usa protocolos de integração
amplamente conhecidos (BRASIL, [2020b]).
São vantagens dessa plataforma (BRASIL, [2020b], s/p):
• Infraestrutura centralizada;
• Tramitação segura e com confiabilidade de entrega;
• Trâmite eletrônico independentemente da tecnologia adotada.
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• Possibilidade que os órgãos e entidades sejam usuárias de diferentes
softwares de processo eletrônico, devido à definição e ao estabelecimento
de um protocolo comum para tramitação

3.7 PROTOCOLO INTEGRADO

Diversos sistemas de protocolo são utilizados por órgãos públicos para
registrar o trâmite dos documentos. Foi com o intuito de consolidar informações
relevantes sobre documentos, avulsos ou em processos (como assunto,
interessado(s), histórico de operações, etc) que se instituiu o Sistema Protocolo
Integrado (Portaria Interministerial nº 2.320, de 30 de dezembro de 2014, alterada
pela Portaria Interministerial nº 851, de 03 de junho de 2015). Não é possível o
acesso ao documento na íntegra, apenas a consulta atualizada sobre sua situação.
O Sistema Protocolo Integrado é um canal para consultas pela sociedade, além de
permitir o envio de informes, via e-mail, sobre a movimentação de documentos
(BRASIL, [2020b]).
A dinâmica do Sistema Protocolo Integrado acontece da seguinte forma:
• Os órgãos ou entidades extraem, periodicamente, em intervalos não
superiores a 48 horas, os dados atualizados de seus sistemas de protocolo;
• A partir destes dados, deverão ser gerados arquivos XML que atendam
às regras definidas no Padrão de Dados para Integração;
• Estes arquivos XML deverão ser enviados por meio de um serviço (web
service) disponibilizado pelo Sistema Protocolo Integrado;
• As informações enviadas serão disponibilizadas ao cidadão para
consultas no Portal do Sistema Protocolo Integrado (BRASIL, [2020b], s/p).

3.8 NÚMERO ÚNICO DE PROTOCOLO
Aplicável no âmbito da Administração Pública Federal, o Número Único de
Protocolo (NUP) é um número único atribuído ao documento avulso ou processo, no
momento da autuação ou do recebimento pelo órgão público. Essa padronização do
modelo de numeração de protocolo facilita a comunicação entre os órgãos e
entidades e também permite o acesso aos documentos pela sociedade a partir do
Sistema de Protocolo Integrado (BRASIL, [2020b]).

3.9 SISTEMA DE GESTÃO DE UNIDADES PROTOCOLIZADORAS
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Em

2020

foi

disponibilizado

o

Sistema

de

Gestão

de

Unidades

Protocolizadoras, que permite que as unidades administrativas, responsáveis pelas
atividades de protocolo de cada órgão, cadastrem o número único de protocolo
numa base única entre os órgãos públicos federais (BRASIL, [2020b]).

O próximo capítulo traz os procedimentos metodológicos empregados para a
consecução desta pesquisa.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para atingir os objetivos delimitados neste trabalho, foram delineados e
seguidos os procedimentos metodológicos descritos neste capítulo.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, baseada em
estudo de caso, tendo como técnica de coleta de dados a pesquisa documental.
A pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno” (GIL, 2002, p. 42). De
acordo com Gerhardt e Silveira (2009), são exemplos de pesquisa descritiva:
estudos de caso, análise documental, pesquisa ex-post-facto.
Uma pesquisa qualitativa preocupa-se com o nível de qualidade que não pode
ser quantificado. Trata-se de uma investigação científica que foca no caráter
subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e experiências
individuais. Isto significa que é capaz de identificar e analisar dados que não podem
ser mensurados numericamente (MINAYO, 2001). Por sua vez, ela é uma
ferramenta utilizada para entenderem-se a forma e os motivos que levaram a
determinada decisão.
Conforme Yin (2001), estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que
compreende um método que abrange tudo em abordagens especificas de coletas e
análise de dados. É uma técnica de pesquisa que contribui para compreenderem-se
melhor os fenômenos individuais dos processos organizacionais e políticos da
sociedade. Este método é utilizado para fornecer um amplo e complexo rol à
pesquisa, uma vez que o fenômeno não pode ser estudado fora do contexto onde
ocorre naturalmente. A propensão do estudo de caso é esclarecer decisões que
foram tomadas, investiga-se um caso contemporâneo partindo do seu contexto real,
utilizando múltiplas fontes de evidências (YIN, 2001).
A presente pesquisa desenvolveu um estudo de caso que relata a experiência
da organização pública TCE-RS sobre seu processo de implantação do Sistema de
Informações Eletrônicas (SEI). Esta pesquisa recebeu autorização institucional,
conforme Apêndice A.
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4.2 COLETA DE DADOS

Os dados que foram analisados buscando atingir os objetivos deste trabalho
foram coletados a partir de pesquisa documental.
Pesquisa documental recorre a fontes diversificadas e dispersas, sem
tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios,
documentos oficiais, memorandos, ofícios, boletins, cartas, filmes, fotografias,
relatórios de empresas, vídeos, entre outros (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; GIL,
2002) e esses materiais podem ser reelaborados de acordo com os objetos da
pesquisa (GIL, 2002).
A pesquisa documental apresenta diversas vantagens, como: estabilidade dos
dados contidos nos documentos, uma vez que os documentos subsistem ao longo
do tempo; custo, pois este tipo de pesquisa exige apenas disponibilidade de tempo e
capacidade do pesquisador de analisar o material; outra vantagem é que a pesquisa
documental não exige contato com os sujeitos da pesquisa. “É sabido que em
muitos casos o contato com os sujeitos é difícil ou até mesmo impossível. Em outros,
a informação proporcionada pelos sujeitos é prejudicada pelas circunstâncias que
envolvem o contato” (GIL, 2002, p. 46).
De acordo com Gil (2002), a pesquisa documental é dividida nas seguintes
fases:
1) Determinação dos objetivos de pesquisa;
2) Elaboração do plano de trabalho;
3) Identificação das fontes;
4) Localização das fontes e obtenção do material;
5) Tratamento dos dados;
6) Confecção das fichas e redação do trabalho;
7) Construção lógica e redação do trabalho.

A fonte dos documentos foi o TCE-RS, através de relatórios internos obtidos e
utilizados com a permissão da instituição. Os documentos analisados do TCE-RS
que subsidiaram a descrição da implantação do SEI na instituição foram:
a) Apresentação da Proposta de Abertura de Projeto Estratégico - SEI;
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b) Atas das reuniões da Comissão do SEI (datas: 20/08/2018, 29/08/2018,
29/01/2019 e 19/02/2019);
c) Boletins de comunicação interna (BCI) relacionados ao SEI;
d) Cronograma mensal de trabalho para inserção de processos no SEI –
2019;
e) DA – Implantação do SEI – Gestão de Riscos – AD 9.40;
f) E-mail com indicadores quantitativos de economia com a implantação do
SEI – enviado em 16/03/20 pelo Administrado do SEI no Tribunal;
g) PDTI – Plano Diretor de Tecnologia de Informação;
h) PET 2018-2022 – Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do
Estado;
i) Relatórios de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão
Permanente do SEI (datas de referência: 14/03/2019, 18/06/2019,
30/07/2019 e 24/09/2019);
j) Resolução Nº 1104/2019 – Institui o SEI no TCE-RS.

4.3 ANÁLISE DOS DADOS

Os documentos listados anteriormente foram interpretados a fim de responder
aos objetivos específicos desta pesquisa, conforme esquematizado no Quadro 2.

Quadro 2 - Documentos Analisados por Objetivo de Pesquisa
Objetivo de Pesquisa
a) Apresentar o projeto estratégico do TCE-RS
que trata da implantação do SEI

b) Descrever o passo a passo para implantação
do SEI no TCE-RS

c) Analisar os indicadores relacionados à
implantação do SEI
Fonte: elaborado pela autora.

Documentos Analisados
PET Planejamento Estratégico, PDTI Plano
Diretor de Tecnologia de Informação,
Apresentação da Proposta de Abertura de
Projeto Estratégico – SEI, DA – Implantação do
SEI – Gestão de Riscos – AD 9.40;
Atas das reuniões da Comissão do SEI, Boletins
de comunicação interna (BCI) relacionados ao
SEI, Cronograma mensal de trabalho para
inserção de processos no SEI – 2019, retomada
do modelo de implantação do SEI proposto por
Brasil (2015) constante no referencial teórico,
resolução nº 1.104/2019
Relatórios de Situação de Avanço Físico do
Projeto SEI da Comissão Permanente do SEI, email com indicadores sobre a economia gerada
com o SEI
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Sobre o tratamento dos dados obtidos a partir de pesquisa documental, Gil
(2002, p. 88) afirma que
Como em boa parte dos casos os documentos a serem utilizados na
pesquisa não receberam nenhum tratamento analítico, torna-se necessária
a análise de seus dados. Essa análise deve ser feita em observância aos
objetivos e ao plano da pesquisa (...).

Gil (2002) sugere o emprego da análise de conteúdo para a análise
documental. O autor indica que essa técnica divide-se em três fases: a primeira é a
pré-análise, na qual se escolhem os documentos e se preparam os materiais para a
análise; a segunda é a exploração do material, verificando-se o que se tem e
envolvendo a escolha das unidades léxicas de interpretação, a enumeração e
classificação dos documentos; a terceira etapa é o tratamento, inferência e
interpretação dos dados propriamente dita.
Dessa forma, os objetivos específicos da pesquisa constituíram as unidades
léxicas de interpretação apresentadas abaixo, seguindo lógica semelhante à análise
de conteúdo (GIL, 2002):
a) SEI como projeto estratégico para o Tribunal: inicialmente, fez-se a
triangulação entre o planejamento estratégico do Tribunal, o plano diretor
de tecnologia da informação e a gestão de riscos para implantação do SEI;
b) Atividades para Implantação do SEI: para a organização do passo a
passo da implantação do sistema, organizou-se um resumo das atas dos
encontros da Comissão do SEI, bem como a leitura e interpretação dos
boletins de comunicação interna que tratavam do sistema, também foi
criada quadro a partir de documento que continha o cronograma de
trabalho para inserção de processos no SEI. Esse detalhamento foi
comparado à metodologia sugerida por Brasil (2015), apresentada no
referencial teórico deste trabalho;
c) Resultados do projeto de implantação do SEI: interpretaram-se os
gráficos e textos contidos nos relatórios de acompanhamento da situação
do projeto SEI elaborados pela Comissão Permanente do SEI e também
foi adicionada informação obtida por e-mail que traz indicadores de
economia com o uso do SEI.
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Neste trabalho, passou-se diretamente da leitura e dos apontamentos feitos a
partir da análise dos documentos para a redação do texto interpretativo, sem a
confecção de fichas de leituras. A construção lógica da redação da análise e dos
resultados requereu voltas atentas aos documentos, a fim de encadearem-se as
ideias de forma apropriada.
Já nas pesquisas de cunho qualitativo, sobretudo naquelas em que não se
dispõe previamente de um modelo teórico de análise, costuma-se verificar
um vaivém entre observação, reflexão e interpretação à medida que a
análise progride, o que faz com que a ordenação lógica do trabalho torne-se
significativamente mais complexa, retardando a redação do relatório (GIL,
2002, p. 90).

O próximo capítulo traz os resultados da interpretação desta análise
documental.
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5 RESULTADOS

O capítulo que segue traz a análise dos resultados da pesquisa da
implantação do sistema SEI no TCE-RS. Para isso, buscou-se contextualizar a partir
do Planejamento Estratégico vigente na instituição, no qual se observam pontos
fracos do Tribunal que justificam a adoção desse sistema. Na sequência,
descrevem-se os passos que a organização seguiu para implantar o sistema. E uma
terceira seção analisa os indicadores do processo de implantação e também os
indicadores de resultado provenientes do uso do SEI.

5.1 PROJETO ESTRATÉGICO DE IMPLANTAÇÃO DO SEI

O Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado, também
chamado de PET, teve sua primeira elaboração em 2002 e passou a ser elaborado
de quatro em quatro anos, tendo originado a cultura de foco na gestão dos
processos de trabalho, com ações previamente acordadas e alinhadas com a
missão institucional e com os anseios da sociedade (RIO GRANDE DO SUL,
2018a).
Para contextualizar a importância do planejamento estratégico para
organização, o Presidente e Conselheiro do TCE-RS, Sr. Iradir Pietroski, relata a
suma importância do PET, por promover de forma preventiva e concomitante as
atuações do Tribunal, além de mitigar e evitar os desperdícios de recursos
gerenciados pelos jurisdicionados da casa. O plano estratégico atual da instituição,
que compreende o período de 2018 a 2022, foi elaborado com o intuito de buscar
melhorias nos processos de trabalho para que sejam obtidos resultados mais
efetivos e o aprimoramento da gestão pública (RIO GRANDE DO SUL, 2018a).
Foi construído também um planejamento para a área de Tecnologia da
Informação alinhado ao PET, documento chamado de Plano Diretor de Tecnologia
da Informação 2018-2022 TCE-RS (PDTI 2018-2022). O Tribunal entende que a
tecnologia da informação constitui um dos principais agentes de mudança nas
organizações. “A correta utilização dos potenciais da tecnologia favorece um
ambiente moderno, integrando as ações de todos os setores (...)” (RIO GRANDE DO
SUL, 2018b, p. 8).
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Um planejamento bem elaborado e executado é condição primordial para
que a Supervisão de Informática cumpra a sua missão, no sentido de
“Prover a governança e a gestão da tecnologia da informação em
consonância com os objetivos estratégicos do TCERS, participando na
definição e manutenção dos processos de negócio em todo seu ciclo de
vida” (RIO GRANDE DO SUL, 2018b, p. 8).

Especificamente sobre o SEI, consta como objetivo estratégico geral do
Tribunal, no PET 2018-2022, “expandir a implementação do processo eletrônico”
(RIO GRANDE DO SUL, 2018a, p. 41). De forma expandida, está elencado o
objetivo assim descrito: “Implantar o processo eletrônico administrativo através da
adoção do SEI (Sistema Eletrônico de Informações), cedido pelo TRF4.
Já no PDTI, o compromisso para implantação do SEI consta conforme
apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Objetivo do PDTI 2018-2022 para Implantação do SEI

Fonte: RIO GRANDE DO SUL, 2018b, p. 42.

A sigla PAPE apresentada na Figura 3 significa Projetos e Ações de
tecnologia da informação com relacionamento direto com o Planejamento
Estratégico. O escopo desse objetivo é implantar a tramitação eletrônica de
documentos e processos administrativos do TCE-RS, conferindo agilidade,
otimizando as rotinas e reduzindo custos operacionais envolvidos. O prazo para
implantação do SEI previsto é de 09/08/2018 a 01/12/2022.
Conforme documento do TCE-RS, a implantação do SEI justifica-se por:
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O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região, é uma ferramenta que permite a produção,
edição, assinatura e trâmite de documentos dentro do próprio sistema,
permitindo atuação simultânea de várias unidades ao mesmo tempo em um
mesmo processo, reduzindo o tempo de realização das atividades.
O processo finalístico está quase totalmente implantado em meio eletrônico,
sendo necessário avançar em relação aos expedientes administrativos.
O Instituto Rui Barbosa – IRB propôs atuar como agente na coordenação
nacional, criando uma rede colaborativa entre os Tribunais de Contas do
Brasil para a implantação do SEI.
Os Tribunais de Contas dos Estados do Tocantins, de Rondônia e de
Roraima já aderiram ao SEI, e os Tribunais de Contas dos Estados do
Amazonas, de São Paulo e de Minas Gerais estão em implantação2.

O SEI é um sistema tecnológico de código aberto, sem custos de licenciamento
e de fácil usabilidade. E, apesar do esforço de tornar os processos eletrônicos, vale
ressaltar a restrição legais à digitalização imposta pela Lei nº 12.682, de 9 de julho
de 2012, que impõe que os registro públicos originais, ainda que digitalizados,
deverão ser preservados de acordo com o dispositivo na legislação pertinente3.
Os benefícios promovidos pela implantação do sistema são: redução de tempo
da realização das atividades administrativas, organização e enxugamento dos fluxos
de trabalho e atualização das informações em tempo real4.
A implantação do SEI teve início no dia 09/08/2018, quando foi assinado o
termo de cooperação técnica nº 21, entre o Tribunal Regional Federal da Quarta
Região e o TCE-RS. A implantação desta ferramenta teve metas estabelecidas, cujo
prazo era de 48 meses, compreendendo o período de agosto de 2018 a dezembro
de 2022.
Como é usual e contínuo dentro do TCE-RS, para a formatação de novos
projetos elaborou-se a gestão de risco para a implantação do SEI, para que fossem
identificados os possíveis eventos de riscos e suas consequências e as formas de
tratar esses riscos. O Quadro 3 apresenta os riscos identificados. A gestão de risco,
dentro do Tribunal, é de responsabilidade da Assessoria de Gestão, que faz as
auditorias internas da qualidade exigidas pela certificação ISO que a instituição
possui.

Documento interno do TCE-RS chamado “Apresentação da Proposta de Abertura do Projeto
Estratégico SEI”, elaborado pela Supervisão de Informática em 2018, em formato de apresentação.
3 Idem.
4 Ibidem.
2
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Quadro 3 - Gestão de Riscos para Implantação do SEI no TCE-RS em 2018
Gestão de Riscos e Oportunidades
Projeto: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI

Entrega

Evento de Risco

Recursos humanos em
número não adequado às
necessidades de
implantação e execução
do projeto.

Inclusão dos
documentos e/ou
processos
Resistência dos usuários à
administrativos no SEI
utilização do SEI.
(Benefício/produto
principal a ser entregue)

Impossibilidade de
integração do SEI com
outros sistemas
informatizados, tanto
internos do TCE-RS
(workflow, Abertura de
Chamados, Sistemas
Corporativos), quanto
externos (RHE e PROA).

Causa

Consequência

Nível de Risco
(P x I)
4x4 = 16

Requer
Ação?
Sim

Não

Envolvimento dos
servidores em outras
demandas.

Dilação do prazo para a
automatização dos
processos administrativos,
com possíveis impactos
sobre a meta anual
estabelecida pelo
indicador estratégico.

Deficiência na
comunicação com os
usuários sobre o SEI (O que
é; importância;
vantagens; etc.)

Não envolvimento dos
servidores nas ações do
processo de implantação
do SEI (Falta de
motivação)

2x2 = 4

Peculiaridades técnicas de
cada sistema envolvido e
impossibilidade de
customização do SEI por
conta da restrição
imposta no Acordo de
Cooperação Técnica
firmado com o TR4.

Dilação do prazo para a
automatização dos
processos administrativos,
com possíveis impactos
sobre a meta anual
estabelecida pelo
indicador estratégico.

3x5 = 15

Justificativa/Observações/Oportunidades
O manifesto apoio da Alta Administração,
atual e futura, do TCE-RS é fundamental
para a realocação e manutenção dos
recursos humanos necessários para
trabalhar no projeto, o qual deverá ser
vislumbrado como imprescindível, tendo
em vista a necessidade premente de
redução de custos operacionais e do
tempo médio de tramitação dos
processos administrativos, tornando-os
mais
céleres.que a probabilidade se insere
Acredita-se
no grau de ocorrência 2 (É pouco
provável), tendo em vista que a
tramitação de processos e documentos
em meio eletrônico é uma demanda
antiga da área administrativa, desde a
implantação do processo eletrônico na
área finalística. Quanto ao impacto de
eventual resistência, não será significativo,
já que, após a implantação do sistema,
não haverá outra maneira de trabalhar
com novos processos e documentos.

Sim

No caso de sistemas internos, criar
possibilidade de integração ou de
migração do fluxo integralmente para o
SEI. No caso dos sistemas externos,
necessidade de criar alternativas que
permitam a tramitação do processo
utilizando o SEI dentro do Tribunal de
Contas.

Fonte: Documento interno do TCE elaborado em 2018 intitulado “DA- Implantação do SEI - Gestão de Riscos -AD 9.40”.

Plano
Eficaz?
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Os riscos identificados para a implantação do SEI foram: 1) Recursos
humanos em número não adequado às necessidades de implantação e execução do
projeto; 2) Resistência dos usuários à utilização do SEI; 3) Impossibilidade de
integração do SEI com outros sistemas informatizados, tanto internos do TCE-RS
(workflow, Abertura de Chamados, Sistemas Corporativos), quanto externos (RHE e
PROA).
Conforme a tabela que o TCE-RS utiliza para avaliar o grau de risco (ver
Quadro 4), os riscos que precisariam de plano de ação eram primeiro e o terceiro.

Quadro 4 - Avaliação do Grau de Risco

Fonte: Documento interno do TCE elaborado em 2018 intitulado “DA- Implantação do SEI - Gestão de
Riscos -AD 9.40”.

Para o risco 1 (“Recursos humanos em número não adequado às
necessidades de implantação e execução do projeto”), foi organizado o tratamento
apresentado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Tratamento para o Risco 1 da Implantação do SEI
Plano de Ação
Projeto: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI
Entrega: Inclusão dos documentos e/ou processos administrativos no SEI (Benefício/produto principal a ser entregue)

Evento de Risco: Recursos humanos em número não adequado às necessidades de implantação e execução do projeto.

Nº

Tratamento /
Controle (O
que?)

1

Manter o apoio
da Alta
Administração,
quanto à
priorização da
implantação do
SEI como ação
estratégica

Em Reuniões
Gerenciais por meio
da demonstração
das facilidades e
ganhos com a
utilização do SEI
(resultados)

Gerente do
Projeto com a
Comissão
Gestora do SEI

A cada Reunião de Análise
Crítica do PET

2

Constituir uma
equipe de
mudança

Transferência do
conhecimento sobre
o SEI para novos
servidores, mediante
treinamentos e
formação.

Gerente do
Projeto com a
Comissão
Gestora do SEI

Há previsão de
A cada processo administrativo treinamentos no
Concluído
automatizado
Cronograma Mestre do
Projeto.

Como fazer?

Quem fará?

Até quando?

Encaminhamento

Situação

Há indicadores
Estratégicos aprovados
que poderão auxiliar
nesse processo
(Número de Processos
de Trabalho
Concluído
Aperfeiçoados e
Índice de Processos
Mapeados com
Diminuição do Tempo
Médio de Realização)

Selecionar,
sempre que
necessário,
servidores com
conhecimento
Mediante
Comissão
do
Sempre que verificada a
3
publicação de
Gestora e
Concluído
negócio/process
necessidade
portarias
Presidente
o/TI para liderar
os trabalhos,
mantendo as
equipes
completas.
Plano Eficaz: SIM ou NÃO? Preencher detalhando as evidências: Sim. Constituir uma equipe de mudança (garantia da disseminação do conhecimento):
videoaulas do SEI (link); base de conhecimento para cada processo incluído no SEI com link para os tutoriais em EAD; treinamento servidores do SAU.
Selecionar, sempre que necessário, servidores com conhecimento do negócio/processo/TI para liderar os trabalhos, mantendo as equipes completas:
manutenção da equipe gestora com a troca do representante do SEDOC. Com mudança de gestão do TCE, nova Comissão foi constituída.
Gestão Documental e Gestão do SEI: por meio de reuniões da comissão de gestão documental, que conta com integrantes da comissão do SEI, está
ocorrendo
um diálogo
entre asna
comissões
para que
haja foi
umrealizada
trabalho a
conjunto
no sentido
de manter
a tabela dedas
temporalidade,
plano derealizadas.
gestão
Na
apresentação
dos projetos
R5 em janeiro
de 2020,
apresentação
do projeto,
o andamento
atividades, aso entregas
Na ocasião, foi ressaltada a todos a boa aceitação do sistema no âmbito do TCE. Da mesma forma, foi sugerido o término do SEI como projeto
estratégico, passando a ser uma atividade operacional, o que foi aprovado pela Alta Administração da Casa (presidência e Direções). Tudo
devidamente registrado no processo SEI nº 99-0220/19-2.
Data da Análise: 15/01/2020

AD-9.40

Fonte: Documento interno do TCE atualizado em 2020 intitulado “DA- Implantação do SEI - Gestão
de Riscos -AD 9.40”.

Para o risco 3 (“Impossibilidade de integração do SEI com outros sistemas
informatizados, tanto internos do TCE-RS (workflow, Abertura de Chamados,
Sistemas Corporativos), quanto externos (RHE e PROA)”), o tratamento proposto
consta no Quadro 6.
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Quadro 6 - Tratamento para o Risco 3 da Implantação do SEI
Plano de Ação
Projeto: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI
Entrega: Inclusão dos documentos e/ou processos administrativos no SEI (Benefício/produto principal a ser entregue)

Evento de Risco:

Nº

Tratamento /
Controle (O
que?)

1

Customização
dos sistemas
internos

Impossibilidade de integração do SEI com outros sistemas informatizados, tanto internos do TCE-RS (workflow, Abertura de
Chamados, Sistemas Corporativos), quanto externos (RHE e PROA).

Como fazer?

Análise de TI

Quem fará?

Até quando?

Equipe
A cada processo
Técnica do SEI administrativo
(SINF)
automatizado

Encaminhamento

Situação

O Acordo de Cooperação
Técnica TCE/TRF4 não
Não iniciado
permite customizar o SEI

Não sendo
possível a
customização
dos sistemas
internos, alterar
Equipe
A cada processo
a forma de
2
Análise de TI
Técnica do SEI administrativo
tramitação dos
(SINF)
automatizado
documentos /
processos para
que ocorra
integralmente
pelo SEI.
Não sendo
possível a
integração a
Gerente do
sistemas
Projeto,
externos, criar
Equipes de
procedimento
A cada processo
Negócio/
3
que permita
Análise de TI
administrativo
Processos e
tramitar os
automatizado
Equipe
documentos /
Técnica do SEI
processos
(SINF)
dentro do SEI
enquanto estiver
no TCE.
Plano Eficaz: SIM ou NÃO? Preencher detalhando as evidências:

Não iniciado

Não iniciado

Data da Análise:

Fonte: Documento interno do TCE elaborado em 2018 intitulado “DA- Implantação do SEI - Gestão de
Riscos -AD 9.40”.

Os riscos foram avaliados e tratados e não impediram a consecução do
projeto de implantação do sistema. Dessa forma, observa-se, com o relatado, que o
SEI estava em condições de seguir para sua implementação, uma vez justificado
estrategicamente e também avaliado seu risco de implementação.

5.2 PASSO A PASSO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Para definir o processo da implantação do sistema SEI, foi preciso formar
uma comissão gestora para administrar o andamento da implantação do sistema no
TCE-RS e este subcapítulo apresenta um relato das etapas que foram definidas no
Tribunal a partir da análise das atas da comissão e boletins de comunicação interna.
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A partir da ata da primeira reunião da comissão, realizada em 20/08/2018,
ficou estabelecido que a comissão seria composta por 15 diferentes pessoas de
diversos departamentos, representando quatro eixos: gestor da comissão,
representantes dos negócios do Tribunal, representantes de processos e pessoal
técnico. Esta comissão ficou com a incumbência de realizar o levantamento dos
processos e dos documentos por áreas de negócios para que fossem escolhidos os
processos pilotos para a implantação e quais seriam os processos geridos
manualmente. A previsão inicial para implantação do sistema era de novembro de
2018.
No dia 29/08/2018, ocorreu a segunda reunião para dar sequência à
implantação do SEI, da qual 13 integrantes da comissão participaram. Comentou-se
que a implantação do SEI estava sendo pauta nas reuniões da Equipe de
Formulação Estratégica como um novo projeto estratégico da casa. Deliberou-se
sobre as permissões e níveis de acesso no sistema – para tanto, seria necessário o
cadastramento inicial dos usuários no Sistema de Permissão (SIP), obedecendo à
hierarquia das unidades, atividade esta que ficaria a cargo da Direção Administrativa
e Geral do Tribunal. O SIP serve de base para o SEI.
Também se formou um grupo de trabalho, composto por cinco pessoas da
comissão, que estudaria previamente todas as documentações e normatizações
referentes aos sistemas SIP e SEI, ficando responsável pela definição de perfis no
SIP e pela configuração inicial do SEI referente aos processos definidos como
pilotos. Estabeleceram-se encontros diários, em tempo integral, durante 10 e 14 de
setembro de 2018.
Ainda nesse encontro, foram definidos os processos a serem testados, para
que se pudesse verificar o quanto o SEI seria aderente aos processos do Tribunal,
sendo eles: 1) adiantamento de numerário, 2) baixa patrimonial, 3) ingresso e
4) memorando. Também

foram nomeados funcionários responsáveis pela

implementação em quatro diferentes papeis: a) gerente, b) gerente suplente, c)
patrocinador executivo e d) patrocinador. A função de patrocinador é exercida pelo
presidente ou pelo chefe do gabinete do TCE-RS, o qual desempenhou o papel de
definir os processos pilotos para a implantação do sistema SEI. Já os papeis de
gerente,

gerente

suplente

e

patrocinador

executivo

tinham

como

função

desempenhar o compartilhamento das responsabilidades de forma que cada um
gerenciava seus processos e oferecendo suportes aos os usuários.
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Na terceira reunião, realizada em 29/01/2019, conforme ata de registro do
encontro, relatou-se que em 2019 deveriam ser inseridos mais de 15 processos no
sistema, embora esse quantitativo fosse a meta do planejamento estratégico de
2018

da

instituição

(número

de

procedimentos

otimizados,

padronizados,

implantados e monitorados por indicadores). Como em 2018 não se atingiu a meta
de inserção de processos, dever-se-ia compensar inserindo no SEI dois processos a
mais em 2019, ficando com um quantitativo mínimo de 17. Além disso, organizou-se
cronograma mensal de trabalho para inserção de processo no SEI-2019, conforme
Quadro 7.

Quadro 7 - Cronograma mensal de trabalho para inserção de processos no SEI
– 2019
Cronograma mensal de trabalho para inserção de processos no SEI – 2019

Ação
fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19
Circular da Coordenação-Geral
x
Circular da Direção Administrativa (DA)
x
Comunicado da Coordenação-Geral
x
Administrativo Ministério Público de Contas (MPC)
x
x
Procedimento preparatório MPC
x
x
Ato de colaboração MPC
x
x
Ato normativo MPC
x
x
Certidão do Supervisão de Pessoa (SP)
x
x
Declaração do SP
x
x
Certidão vínculo SP
x
x
Certidão de tempo de contribuição SP
x
x
Declaração de tempo de contribuição SP
x
x
Certidão do Serviço de Folha de Pagamento (SFOPAG)
x
x
Declaração do SFOPAG
x
x
Declaração Regimento Próprio Previdência Social (RPPS)
x
x
Declaração IPE-SAUDE
x
x
Declaração Regimento Geral de Previdência Social (RGPS)
x
x
Ofícios
x
Projeto de Instrução Normativa
x
Hóspede Oficial
x
Acompanhamento funcional
x
Inexigibilidade
x
Dispensa licitação
x
Convênios/Termos
x
Adiantamento de numerário
x
Contrato de veículos
x
Baixa patrimonial
x
Inventário de processos e documentos
x
Reserva de espaços do TCE para terceiros
x
Inventário anual de bens
x
Seleção de estagiários
x
Indenização de veículos
x
Indenização de Licença Prêmio na inatividade
x
Isenção de Imposto de Renda
x
Redução de contribuição previdenciária
x
Pedido de Reconsideração
x
Auxílio funeral
x
Auxílio babá
x
Auxílio creche
x

Fonte: Elaborado a partir da Ata da Comissão de Implantação do SEI – 20/08/2019.

53

Deliberou-se nessa reunião uma relação de 26 processos a serem
implantados no SEI por departamento:
•

Direção Administrativa (DA): Ofícios, Circular da Coordenação-Geral,
Circular da Direção Administrativa, Comunicado da CoordenaçãoGeral, Informação da Coordenação-Geral, Ata de reunião, Projeto de
Instrução Normativa;

•

Supervisão de Serviço Administrativo (SSA): Baixa patrimonial.
Reserva de espaços do TCE para terceiros, Inventário anual de bens;

•

Direção Geral (DG): Adiantamento de numerário, Contrato de veículos,
Indenização de veículos;

•

Supervisão de Gestão de Pessoas (SGP): Acompanhamento funcional,
Seleção de estagiários, Indenização de licença prêmio na inatividade,
Auxílio babá, Auxílio creche, Isenção de Imposto de Renda, Redução
de contribuição previdenciária, Auxílio funeral, Solicitação de certidão
Vínculo, Solicitação de certidão de tempo de contribuição e Solicitação
de certidão Geral.

•

Ministério Público de Contas (MPC): Controle de documentos e
expedientes do MPC

Agregou-se aos papéis definidos como suporte para a implantação do SEI na
reunião anterior (29/08/2018) os responsáveis pela inserção de cada processo no
sistema.
Nesta terceira reunião, informou-se que o projeto de Resolução que instituí o
SEI seria pauta no dia seguinte, 30/01/2019, da Sessão Administrativa do Tribunal
Pleno, que é o órgão máximo do TCE-RS, acima do Presidente, e é constituído pela
totalidade dos Conselheiros. Este passo é necessário para dar validade e fazer
existir de fato o SEI dentro do Tribunal. Como o processo de Comunicação
Administrativa (memorandos e memorandos sigilosos) já havia sido incluído no SEI,
seria necessário dar suporte aos usuários para começarem a usar o sistema e terem
acesso às comunicações. Estabeleceu-se que o departamento SAU (Serviço de
Atendimento ao Usuário) daria suporte aos funcionários; e os administradores do
SEI seriam responsáveis pelas permissões e cadastros. Informou-se neste encontro
que os vídeos educativos com o passo a passo para acessar as comunicações
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administrativas já estavam prontos e tinham sido criados em conjunto com a Escola
de Governo do Tribunal (Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena –
ESGC). O link dos vídeos passaria a ser disponibilizado na página do SEI na
intranet. Com a regulamentação do SEI pelo Pleno do Tribunal, o processo de
Comunicação Administrativa deixaria de existir fisicamente, deixando de existir a
necessidade desses formulários padronizados e assim sucessivamente com os
processos seguintes.
Por fim, nessa reunião também ficou acordado que seria importante que os
administradores do SEI fossem notificados sempre que houvesse uma mudança de
funcionários, nomeações, lotações, contratação de estagiários, nos setores para
manter as permissões administrativas atualizadas.
A quarta reunião desta comissão ocorreu em 19/02/2019, com a presença de
14 pessoas. Informou-se que a Comunicação Administrativa (memorandos e
memorandos sigilosos) começou a tramitar no SEI em 06/02/2019. Relatou-se que,
neste primeiro momento, os memorandos que se referiam a portarias de
dispensa/designação de função gratificada, nomeação/exoneração de cargo de
confiança, comissão de pregão, outras comissões, convocação de conselheiro
substituto, delegação de competência para atos normativos, designação de
tesoureiro

e

assistente

de

tesoureiro,

remoção,

suspensão/concessão

de

gratificação de permanência, gerentes de sistemas e concessão de adicional de
insalubridade, seriam também publicadas no Diário Eletrônico do TCE-RS (DET),
como vinham sendo feitas anteriormente, e, por certo período, haveria um sistema
duplo de publicações coexistindo, até que se pudesse utilizar apenas o SEI no que
fosse pertinente, com as devidas comunicações dentro do Tribunal por parte da
Diretoria Administrativa.
Neste encontro também se comunicou que os processos no SEI seguiriam as
normativas internas de gestão documental do TCE, com a inserção do processo
sendo feita pela descrição mais genérica do plano de classificação dos documentos
e o assunto, no momento do cadastro, fosse definido pelas descrições mais
específicas.
Ainda, deliberou-se que os treinamentos para os usuários do SEI seriam
mediante tutoriais a distância, somado ao treinamento geral a distância da ENAP
(Escola Nacional de Administração Pública), não sendo necessário treinamentos
presenciais, a fim de economizar-se tempo dos tutores e treinados e também em
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função da disponibilidade de espaço para realização de tais treinamentos. Apenas
os servidores e estagiários do departamento responsável pelo suporte do SEI
receberiam treinamento presencial que seria a cargo dos administradores do SEI.
Dois novos processos foram informados que seriam inseridos no SEI ainda
em 2019: licitações e inventário de processos e documentos.
Como informações gerais, comunicou-se que desde o início do uso do SEI no
TCE-RS, não se tinha registro de queixas nem reclamações sobre o uso do sistema
e que havia boa aceitação por parte dos usuários e que a presidência do Tribunal
vinha estimulando a tramitação dos processos via SEI. Além disso, também se
informou que novos tutoriais sobre os processos inseridos em fevereiro de 2019
seriam feitos em conjunto com a Escola de Governo do Tribunal, sob a
responsabilidade dos administradores do SEI.
Este foi o último encontro oficial da comissão e o SEI passou a ter sua
implementação conforme o cronograma acordado, com os respectivos responsáveis
pelo sistema e pelos processos.
A partir de então, a Comissão Permanente do SEI passou a tratar o tema
tendo a Resolução 1.104/2019 do TCE como norteadora.
Art. 7º Fica instituída a Comissão Permanente de Gestão do SEI-TCE-RS,
assim composta:
I - Gestor de Implantação: na pessoa do Diretor Administrativo;
II - Equipe de Negócios: integrada, no mínimo, pelo(a) Supervisor(a) de
Gestão de Pessoas, um(a) assessor(a) da Direção-Geral, um(a) assessor(a)
da Direção Administrativa, um(a) servidor(a) da Assessoria de Gestão e
Controle Interno, o(a) gerente do Projeto Estratégico Implantação do
Sistema Eletrônico de Informações - SEI e o(a) presidente da Comissão
Permanente de Avaliação e Gestão dos Documentos - CPAD;
III - Equipe Técnica: integrada por, no mínimo, quatro servidores da
Supervisão de Informática; e
IV - Equipe de Processos: integrada, no mínimo, por cinco servidores
escolhidos dentre os setores subordinados à Direção-Geral, à Direção
Administrativa e à Direção de Controle e Fiscalização.
Parágrafo único. A Comissão Permanente de Gestão do SEI-TCE-RS será
coordenada pelo Gestor de Implantação.
Art. 8º Compete à Comissão Permanente de Gestão do SEI-TCE-RS:
I - coordenar o projeto de implantação, com a coleta de informações que
irão subsidiar a parametrização, implantação e manutenção do SEI;
II - estabelecer prioridades para a implantação do sistema no TCE-RS;
III - propor normas internas que assegurem o adequado funcionamento do
sistema;
IV - analisar ocorrências e propostas de melhoria que lhe forem dirigidas,
que tenham impacto para todo o sistema, e pronunciar-se acerca do seu
acolhimento;
V - promover ações de capacitação para os servidores, em conjunto com a
ESGC;
VI - elaborar e propor a realização de Plano de Comunicação Interna para
implantação do sistema, visando tanto à divulgação quanto à sensibilização
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dos membros, servidores efetivos, cargos em comissão, adidos e
estagiários para a mudança na rotina de trabalho.
VII - indicar o gerente do sistema e seu suplente.

A Figura 4 resume o passo a passo das discussões e ações tomadas para a
implantação do SEI no TCE-RS.

Figura 4 - Fluxograma das Atividades para Implantação do SEI no TCE-RS
conforme as Atas de Reuniões da Comissão Responsável
Assinatura de
termo de
cooperação com o
TRF4 para
utilização do SEI

Criação da
comissão gestora
da Implantação do
SEI

Documentos e
processos para
piloto

Definição de
responsáveis pela
implementação em
cada
departamento

Estudos de
documentações e
normatizações do
SEI e SIP

Permissões de
acesso e
hierarquias de
acesso SEI (via
SIP)

Definição dos
primeiros
processos a serem
inseridos

Inclusão de
documentos e
processos
administrativos no
SEI

Cronograma anual
de inserção dos
processos no SEI

Definição de
departamentos de
suporte ao SEI e
ao SIP

Aprovação da
resolução do SEI

Resolução sobre o
SEI na Instituição

Gravação de
tutoriais de
capacitação para
treinamento para
os usuários do SEI

Treinamento EAD
via Intranet

Acompanhamento
dos indicadores da
implementação

Fonte: Elaborado pela autora a partir das atas das reuniões da comissão.

Todos os atos e ações executados pelos responsáveis pela implementação
do SEI foram comunicados aos servidores do Tribunal via boletins de comunicação
interna, publicados na intranet.
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Comparando-se a metodologia proposta por Brasil (2015), apresentada no
subcapítulo 3.4 deste trabalho, aos procedimentos adotados pelo TCE-RS, verificase que o Tribunal seguiu as indicações para a adoção do sistema, desde a
sensibilização por parte da alta administração, passando por iniciativas de
endomarketing para envolver os funcionários, criando também treinamentos e
capacitações para que os usuários do sistema estivessem habilitados para operá-lo,
criando mecanismos de acompanhamento da implantação e dos resultados do seu
uso. O Quadro 8 apresenta esta comparação.

Quadro 8 – Comparação entre a Metodologia para Implantação do SEI sugerida
por Brasil (2015) e a empregada pelo TCE-RS
BRASIL (2015)

Apoio Institucional

Apresentação do Sistema pela Alta
Administração

Ações de Endomarketing

Formação de multiplicadores que conhecem o
sistema e possam replicar

Alinhamento do sistema SEI às questões
estratégicas com base na missão, visão, valores
e objetivos
Previsão orçamentária para implantação do
sistema

TCE-RS
A implantação do SEI fez parte das reuniões da
Equipe de Formulação Estratégica do Tribunal e
foi tida como um novo projeto estratégico da
Casa; a patrocinadora do projeto de
implantação do SEI foi a Chefe de Gabinete do
TCE-RS (ata 29/08/2018)
A Alta Administração liberou boletins de
comunicação interna apresentando e instituindo
o SEI e nos quais fez reforço solicitando a
colaboração de todos os funcionários.
Exemplos de Excertos: “A Administração conta
com a colaboração de todos nessa nova fase da
gestão dos processos administrativos do TCE”.
“A Administração do Tribunal informa que foi
disponibilizada, no DET complementar de
05/02/2019, a Resolução nº 1104/2019, que
institui o Sistema Eletrônico de Informações –
SEI no âmbito do TCE” (boletim de
comunicação interna (05/02/2019)
Liberação de diversos boletins de comunicação
interna reforçando questões relacionadas à
implantação do SEI; informações sobre o
sistema na intranet; o diário eletrônico do
Tribunal também foi alimentado diariamente
com a informação de quais processos
passavam a tramitar no SEI.
Os servidores do SAU – Serviço de
Atendimento ao Usuário – foram treinados
pessoalmente e passaram a replicar o
conhecimento sobre o SEI para outros colegas
do Tribunal
Conforme relatado no subcapítulo 5.1, a
implantação do SEI foi evidenciada como um
projeto estratégico, pois consta como objetivo
estratégico no PET e no PDTI
O sistema tem custo zero, pois é doado pelo
TRF4. Para sua implantação, foram destinadas
horas de trabalho das equipes, sem ônus extra
para o Tribunal
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Delimitação do escopo da implantação do SEI

Mapeamento dos processos de negócios da
instituição

Otimização dos processos com a eliminação do
uso de papel, passando a trabalhar virtualmente

Eliminação de planilhas de controle de
processos

Revisão dos procedimentos de gestão
documental da instituição

Organizar mecanismo de controle da
implantação do SEI para que se possa
comparar cenários anteriores e os atuais
Equipe de trabalho para implantação do SEI,
profissionais técnicos, responsável pela TI,
envolvendo agentes de diversas áreas
envolvidas
Definição de um modelo de governança do SEI
na organização, com a distribuição das
responsabilidades para cada ator envolvido

Desenvolvimento de treinamento para os
usuários do sistema podendo ser presencial ou
a distância

Visitas técnicas aos setores que estejam
operando o sistema ou em outras organizações
que já utilizem o sistema

A Comissão Gestora do SEI apresentou para a
alta administração o escopo do sistema e
também o que não fazia parte desse escopo
(Apresentação de Proposta de Abertura do
Projeto Estratégico SEI).
Além disso, no PDTI estava estipulado o
seguinte escopo “Implantar a tramitação
eletrônica dos documentos e processos
administrativos do TC E-RS, conferindo maior
agilidade, otimizando as rotinas e reduzindo
custos operacionais envolvidos”
A ata de 29/01/2019 traz a lista de processos
mapeados para serem inseridos no SEI
Evidenciada a cada novo processo inserido no
sistema.
Boletim de comunicação interna indica revisão
de processos de trabalho ao apontar uma boa
prática no uso do SEI a conclusão do processo
quando todos os trâmites na unidade já foram
realizados e, claro, desde que não haja
necessidade de tramitar o processo para outra
unidade. Para concluir o expediente, o usuário
deverá selecionar o processo e clicar no ícone
“Concluir Processo nesta Unidade”
Boletim de comunicação interna indica que é
possível consultar processos concluídos através
da “Pesquisa” e usar a função “Reabrir
Processo” a qualquer tempo (nas unidades em
que ele tenha tramitado), bem como é possível
manter o registro de “Acompanhamento
Especial”
O TCE-RS já possui uma política de gestão
documental e os processos inseridos no SEI
devem seguir essa normativa (ata de
19/02/2019)
Os indicadores imediatamente criados para a
implantação do SEI dizem respeito a metas de
inserção dos processos no sistema e também à
quantidade de materiais de expediente
economizada (ver subcapítulo 5.3)
Equipe formada por servidores do TCE-RS,
envolvendo agentes que foram indicados por
diversas áreas (ata de 29/08/18)
A governança do SEI no TCE-RS ficou a cargo,
especialmente, da Direção Administrativa (ata
de 29/08/2018), mas todos os departamentos
têm um responsável pela inserção dos
documentos (ata de 29/01/2019)
Foram desenvolvidos treinamentos a distância
com tutoriais disponibilizados na Intranet e
treinamento geral a distância da ENAP para os
funcionários em geral. Treinamentos presenciais
realizados pelos administradores do SEI no TCE
foram destinados a servidores e estagiários do
departamento responsável pelo suporte do SEI
As visitas e orientações técnicas foram
realizadas, em primeiro nível, por funcionários e
estagiários do SAU. Também se combinou que
fosse criada a base do conhecimento do
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Organização de reuniões informativas
realizadas periodicamente a fim de atualizar os
servidores sobre os assuntos relacionados ao
SEI

Possibilidade de disseminação de treinamento,
em que um servidor possa replicar seus
conhecimentos.

Palestras, Workshops ou seminários
apresentando o SEI

Sensibilização dos funcionários para a utilização
do SEI, com defesa da alta gestão e incentivo à
redução de papel para os trâmites processuais

Preparação e disponibilização da infraestrutura
de TI para prover o ambiente operacional que
suportara o SEI

Práticas de comunicação para a divulgação do
SEI internamente na organização, como
intranet, newsletter e jornal interno

Práticas de comunicação externa à
organização, divulgando experiência do uso SEI
na organização e os ganhos obtidos no trâmite
processual em formato eletrônico
Expedição de normativas que regulem a
implantação do SEI no âmbito da organização
Normativas aos quais a organização está
subordinada que deverão ser consideradas para
a implantação e funcionamento do SEI, como
portarias sobre comunicações administrativas,
certificação digital, digitalização, Lei de Acesso
à Informação e documentos sigilosos

Implantação de um processo piloto na
instituição

Configuração e parametrização do SEI com a
utilização do Sistema de Permissões (SIP),

processo inserido no SEI, demonstrando o
passo a passo sobre como iniciar aquele
processo (ata de 19/02/2019)
As reuniões informativas nas primeiras etapas
da implantação do SEI eram diárias, mas
formalizadas através de atas foram quatro. E
para todos os funcionários eram direcionados
boletins de comunicação interna e publicações
no DET (ata de 19/02/2019)
Conforme relatado anteriormente, os servidores
do SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário –
foram treinados pessoalmente e passaram a
replicar o conhecimento sobre o SEI para outros
colegas do Tribunal
O sistema SEI, foi apresentado através de
Palestras
e
Seminários
(documento
apresentação de proposta de abertura de
projeto estratégico)
Desde o início da implementação de SEI no
TCE-RS, não houve nenhum tipo de reclamação
com relação ao sistema, ele teve uma boa
aceitação por partes dos usuários, inclusive
houve colaboração e incentivo por parte da
presidência, com emissão de boletins de
comunicação interna e publicações no DET (ata
de 19/02/2019)
Houve um trabalho de estudo por parte da
Comissão Gestora do SEI e da SINF para ter
certeza da adequação da infraestrutura de
tecnologia necessária à implantação do sistema
As comunicações sobre o SEI foram, muitas
vezes, diárias dentro do TCE-RS, tanto na
intranet, boletins de comunicação interna e
também com publicações no diário eletrônico
informando sobre os processos que já estavam
inseridos no sistema e como acessá-los
Para a sociedade e membros externos ao
Tribunal, a comunicação se deu através do DET
comunicando a implantação do SEI e quais
processos passaram a ser inseridos nesse
sistema
Além das publicações no DET sobre os
processos inseridos no SEI e a forma de
acessá-los, também o TCE criou a Resolução
Nº 1104/2019, que institui o SEI no Tribunal
A Comissão Gestora do SEI fez o estudo dos
requisitos legais para implantação do sistema,
dentre eles a instrução normativa nº 09/2017,
que dispõe sobre a Política de Gestão
Documental
do
TCE-RS
(documento
apresentação de proposta de abertura de
projeto estratégico)
Foram definidos três processos (conforme o
Plano de Classificação de Documentos do TCERS) e um tipo documental como sendo pilotos
para implantação do SEI. 1) Adiantamento de
Numerário, 2) Baixa Patrimonial, 3) Ingresso,
Memorando (ata de 29/08/2018)
Foi criado grupo de trabalho composto por
membros da Comissão Gestora do SEI que
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configurando e parametrizando informações
como siglas da organização, páginas de
autenticação, nome do sistema a ser utilizado
no título das janelas, endereço das unidades
administrativas, estruturação da hierarquia
organizacional, código de classificação
documental
Migração dos dados, com transferência das
informações da base de dados das soluções em
uso para registro de acompanhamento de
processos não digitais e digitais com destino à
base de dados do SEI, principalmente aquelas
relacionadas a documentos e processos

Elaboração e acompanhamento de um
cronograma de implantação

ficaram
responsáveis
pelo
estudo
da
documentação e normatizações referentes aos
sistemas SEI e SIP (ata de 29/08/2019). Os
códigos de classificação documental seguiram a
instrução normativa nº 09/2017, que dispõe
sobre a Política de Gestão Documental do TCERS (ata de 29/02/2019)
A migração dos processos começou em 2018
(ver subcapítulo 5.2 com a evolução do avanço
físico do projeto)
Fora os processos pilotos que tiveram as
primeiras cargas no SEI ainda em 2018, foi
estabelecido cronograma dos processos aa
serem inseridos no SEI na reunião de
19/01/2019. Além disso, após o encerramento
do projeto e entendimento de que o SEI já fazia
parte da rotina administrativa do Tribunal, ficou
deliberada a permanência da Comissão Gestora
do SEI, para que continuasse a dar suporte
técnico aos setores e usuários TCE-RS

Fonte: Elaborado pela autora

O próximo subcapítulo traz indicadores da implementação e da situação atual
de uso do SEI.

5.3 INDICADORES DE IMPLANTAÇÃO DO SEI

Indicadores são formas de avaliar se o projeto está seguindo suas metas e
atingindo os objetivos, porque é através de um panorama consolidado que a
organização analisa se tudo está correndo conforme o planejado ou se vai precisar
modificar suas estratégias relacionadas ao projeto (RIO GRANDE DO SUL, 2018a).
Os indicadores da implantação do SEI no TCE-RS (indicadores de avanço
físico do projeto) foram gerenciados pela comissão gestora do sistema, que
acompanhou sua implantação através de quatro relatórios gráficos, buscando
integrar as necessidades do TCE-RS ao sistema SEI, conforme o planejado.
Os relatórios de implantação do sistema SEI utilizam gráficos do tipo
velocímetro e de linha. Os gráficos tipo velocímetro foram construídos com a
sinalização em duas cores para relacionar as metas e os objetivos atingidos com
relação ao tempo utilizado na implantação: vermelho para metas não atingidas e
verde para os propósitos atingidos de maneira eficaz. O gráfico de linha é utilizado
para demonstrar a dispersão e avanço de atividades ao longo do tempo.
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O primeiro relatório data de 14/03/2019 e tinha como meta o avanço de 25%
das ações para implantação do sistema, mas o realizado ficou igual a 13% (Figuras
5 e 6).

Figura 5 - Gráfico Velocímetro de 14/03/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 14/03/2019.
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Figura 6 - Gráfico Linhas com Avanço Físico em 14/03/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 14/03/2019.

Em 18/06/2019, foi feito o segundo relatório de monitoramento da implantação
do sistema SEI. A meta de avanço da implantação do sistema era de 56%, mas
havia-se realizado ações que compreendiam apenas 35% do projeto (Figuras 7 e 8).
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Figura 7 - Gráfico Velocímetro de 18/06/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 18/06/2019.

Figura 8 - Gráfico Linhas com Avanço Físico em 18/06/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 18/06/2019.

Nesse segundo relatório de acompanhamento da implantação do SEI, a
comissão transcreveu um parecer técnico do andamento, em que constava que o
projeto encontrava-se dentro do previsto e de acordo com cronograma de processos
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deliberados pela comissão do SEI no início de 2019, embora o gráfico mostre uma
ligeira diferença entre o programado e o realizado. Não havia nenhuma situação que
comprometesse o alcance e produtos pretendidos pelo escopo do projeto. Havia boa
interação entre a Comissão do SEI, a Comissão da Gestão de Documental e
unidades como a Supervisão de Informática e a Assessoria de Comunicação Social
na busca pelo atingimento dos objetivos propostos. Também ficou registrado que
havia boa aceitação do SEI nas áreas do Tribunal, sem registros negativos quanto
ao uso e funcionalidade.
Ainda, nesse relatório, consta que o número de processos inseridos no SEI
era de 29, já tendo ultrapassado a meta de 15 processos para o ano de 2019.
Também há a observação da publicação de instrução normativa para a criação de
cadastro de usuário externo ao TCE-RS para acessar o SEI.
Esse documento ainda aborda a questão do gerenciamento de riscos a
respeito da implantação do sistema. É relatado que a alta administração da Corte
vinha demonstrando apoio ao projeto, tanto que a cada dia estava-se inserindo mais
processos administrativos do TCE-RS no SEI. Também estava havendo boa
disseminação do conhecimento através de treinamentos e compartilhamento da
base de conhecimento.
O terceiro relatório de acompanhamento da implantação do sistema data de
30/07/2019 e mostrava como meta que tivesse ocorrido 67% de avanço do projeto;
contudo o realizado somava 49% (Figuras 9 e 10).
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Figura 9 - Gráfico Velocímetro de 30/07/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 30/07/2019.

Figura 10 – Gráfico de Linha e Barras com Avanço Físico em 30/07/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 30/07/2019.
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De acordo com esse terceiro relatório, foi disponibilizado no Diário Eletrônico
a primeira Instrução Normativa com tramitação pelo SEI, IN nº 04/2019. Também
consta relato de que houve alguns impactos em outros sistema do TCE-RS, por
conta da doação do SEI, sendo necessária a inclusão do número de processo do
SEI em campos dos outros sistemas.
Também consta como recomendação nesse relatório:
Ressalta-se a importância de seguir a metodologia de trabalho até agora
utilizada, com reuniões prévias realizadas entre os gerentes de projeto e
sistema e os responsáveis pela unidade onde o processo se origina, antes
de sua inserção no SEI. Nessas reuniões são debatidas as funcionalidades
necessárias aos usuários, o fluxo atual do processo e a necessidade – ou
não – de alterações para otimização quando da migração para o SEI.
Importante também que seja mantida a flexibilidade no cronograma de
trabalho, para que seja possível acrescer ao cronograma inicial a inserção
de outros processos que não estavam previstos. Considerando-se que o
sistema tem recebido excelente aceitação, é natural que vários setores
pretendam ver seus processos tramitando em meio eletrônico o mais rápido
possível. Muitas vezes, torna-se mais produtivo antecipar a inserção de
alguns tipos de processos antes da previsão inicial, por conta da
similaridade com os processos que estão, naquele momento, sendo
trabalhados.

O quarto relatório de acompanhamento da implantação do SEI elaborado pela
comissão gestora data de 24/09/2019, sendo que a meta de avanço do projeto era
de 81%, mas o realizado ficou em 73%, conforme a Figuras 11 e 12.

Figura 11 - Gráfico Velocímetro de 24/09/2019
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Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 24/09/2019.

Figura 12 – Gráfico de Linhas com Avanço Físico em 24/09/2019

Fonte: Relatório interno de Situação de Avanço Físico do Projeto SEI da Comissão Permanente do
SEI - data de referência 24/09/2019.

Nesse relatório, há a recomendação de encerrar-se o projeto, visto que a
implantação do sistema está em pleno funcionamento. Dever-se-ia então passar a
inserção de novos tipos de processo a constituir uma rotina administrativa.
Ficou também deliberada a manutenção da Comissão Gestora do SEI, para
decidir sobre os assuntos atinentes à inserção dos processos. Os gerentes - titular e
suplente - do sistema deveriam continuar a desenvolver as tarefas relacionadas à
inserção dos demais processos administrativos.
Até aqui foram apresentados indicadores de execução da implantação do SEI
no TCE-RS. Agora apontam-se indicadores de resultado da implantação desse novo
sistema: foram cadastrados 83 tipos diferentes de processos, mais de 3.000
processos criados, mais de 13.000 documento gerados, mais de 14.000 documentos
anexados, 46 usuários externos, economia de 769 pacotes de papel A4 em 2019
(em relação a 2018) e 975 capas de processos administrativo a menos em 2019 (em
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comparação com 2018)5. Salienta-se que a economia de materiais de expediente é
reflexo da inserção progressiva de processos em meio eletrônico, da área finalística
e administrativo.
Ainda não se tem como fazer um levantamento sobre os ganhos relativos à
agilidade de processos, porque o sistema que controla o andamento dos processos
físicos no momento não possui esse tipo de relatório.

5

Informações obtidas por e-mail junto ao responsável administrador do SEI no Tribunal. Data da
comunicação: 16 de março de 2020.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo de caso buscou analisar o processo de implantação do Sistema
Eletrônico de Informação no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o
que permitiu evidenciar uma preocupação estratégica institucional em melhorar os
processos internos, trazendo mais celeridade para a organização, através da
expansão do emprego de processo eletrônico.
A instituição trabalha com clareza na sua gestão, de forma a alinhavar as
ações departamentais com os objetivos estratégicos e também utilizando diversas
ferramentas no sentido de tornar a atuação organizacional sempre estratégica. Isto
ficou evidenciado quando se analisou o Planejamento Estratégico do Tribunal e seu
Plano Diretor de Tecnologia da Informação no que se referia ao SEI. Outro elemento
de demonstra isso é a gestão de riscos empregada no Tribunal para o início de
qualquer projeto estratégico. Quanto ao SEI, os riscos eram baixos e formalizaramse planos de ação acompanhados pela Assessoria de Gestão.
Observou-se, a partir do registrado nos documentos, que os objetivos do
TCE-RS com o SEI foram sendo atingidos de forma gradual, conforme avançava-se
a sua implantação. O sistema foi prontamente aceito, pois os colaboradores logo
identificaram facilidade na sua usabilidade e que o mesmo trazia celeridade e
praticidade para o trabalho prestado.
O Tribunal seguiu uma metodologia clara e abrangeu a todos os
departamentos da instituição para a implantação do SEI, uma vez que, neste tipo de
situação, quando da inserção de um novo sistema, é necessário envolver e capacitar
a todos para que se tenha uma boa aceitação e utilização do mesmo. Inicialmente
acordou a utilização do SEI junto ao TRF4, órgão criador do sistema. Estabelecida a
comissão gestora do projeto de implantação, estudou-se o sistema, seus requisitos,
organizou-se um piloto para testar aderência à realidade do Tribunal, criaram-se as
permissões de acesso, definiram-se os responsáveis pelo sistema em cada
departamento, escolheram-se os primeiros tipos de processos a serem inseridos no
sistema, elaborou-se cronograma para inserção dos processos de todo o órgão no
sistema, foram criadas instrução normativa e capacitações acerca do SEI, para que
todos os funcionários e pessoas externas tivessem acesso e pudessem, de fato,
começar a utilizar o sistema.
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Na defesa interna de implantação do sistema, a comissão gestora mostrou
desde o primeiro momento que a adoção do SEI pelo TCE-RS só traria benefícios e
economia para a instituição e para a sociedade. Embora algumas metas de inserção
de processos no SEI não tenham sido cumpridas dentro do prazo estipulado, sua
implantação fluiu tão bem que, antes do prazo planejado para fechamento do projeto
de implantação, o SEI já tinha tornado-se rotina administrativa e não necessitava
mais um acompanhamento em separado. Durante seu primeiro ano efetivo de
utilização (2019), já foi possível identificar grande economia de recursos
despendidos em material impresso (folhas e capas de processos), tornando a
atividade do Tribunal mais sustentável, além da economia de tempo em imprimir e
direcionar os processos, uma vez que o SEI melhora a sistematização e o fluxo dos
processos administrativos.
Para a consecução desta pesquisa, foi importante entender sobre tecnologia
da informação, sistemas de informação e governo eletrônico. Também era relevante,
para entender a real necessidade de implantação do SEI, estudar sobre
gerenciamento eletrônico de documentos e sobre o processo eletrônico aplicado na
área pública no âmbito do Processo Eletrônico Nacional (PEN). Entende-se também
que o processo eletrônico pode ser entendido como um instrumento aderente ao
conceito de governo eletrônico, que facilita o acesso aos serviços e informações de
determinada instituição por parte tanto de membros internos quanto externos a ela.
Apesar de os objetivos desta pesquisa terem sido atingidos, identificam-se
algumas limitações para a sua consecução, especialmente decorrentes da situação
causada pela pandemia de COVID-19 neste primeiro semestre de 2020, como a) a
busca por referencial teórico foi prejudicada pelo fato de as bibliotecas estarem
fechadas e muitos meios digitais, como sites, não oferecerem veracidade nas
informações prestadas e b) falta da dinâmica de interação com colegas do curso
para expandir as ideias e discussões, por conta do isolamento.
Como oportunidade de pesquisas futuras, vislumbra-se uma pesquisa com
coleta de dados primários a fim de identificar as percepções dos servidores sobre o
SEI ou, mesmo, sobre outro novo sistema que venha a ser empregado na
instituição, não ficando apenas a descrição dos fatos de forma rígida, dura, baseada
exclusivamente em documentos, mas, sim, trazendo também o olhar humano de
quem passará a utilizar o sistema. Além disso, pode-se sugerir a investigação da
implantação do SEI em outras instituições.

71

Este trabalho pode servir de base de conhecimento para outros órgãos que
venham a implantar o SEI. Este sistema no RS está sendo utilizado por diversas
entidades públicas, como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa e a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre.
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