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Programa RH-Folh@
Serviços Especializados de Apoio à Gestão do Programa

Apresentação do Informativo
Conheça o Programa
Fique por dentro
Contate-nos
Confira os principais acontecimentos no nosso informativo!

Apresentação do Informativo
Conheça o Informativo , seu canal de contato exclusivo com a equipe
do programa!
Esta é a primeira edição do Informativo do Programa RH-Folh@. O
Informativo, inicialmente, será enviado mensalmente e terá como
finalidade divulgar os principais resultados e acontecimentos
do programa.

O Informativo contará com sessões permanentes como “Fique
por dentro” e “Contate-nos”. Também haverá sessões
extraordinárias como “Entrevistas” , “Depoimentos”, “Cobertura
de eventos”, “Apresentação de um novo membro ou Equipe”,
que surgirão conforme a necessidade do programa e demandas
de você, nosso leitor. Tudo pensado para deixá-lo cada vez mais
informado acerca do Programa.

Caso algum membro da equipe do programa não esteja recebendo este Boletim
Informativo, favor contatar-nos através do e-mail corporativo informando o
nome do servidor, e-mail e função no programa. Contamos com a sua ajuda!
O e-mail corporativo “programa_rhf_comunicacao@fazenda.sp.gov.br” é de
uso exclusivo para temas relacionados a comunicação do programa. Outros
temas devem ser direcionados para os canais adequados para que possam ter
sua demanda atendida.

Conheça o Programa
O programa RH-Folh@ tem como objetivo o desenvolvimento e a implantação de uma solução para a
Gestão Unificada e Integrada de Administração de Recursos Humanos e de Folha de Pagamento para o
Estado de São Paulo.
Esta iniciativa conta com a participação da SGP (Secretaria de Gestão Pública), por meio da UCRH
(Unidade Central de Recursos Humanos), da Prodesp, por meio da DDS/DVP (Diretoria de
Desenvolvimento de Sistemas / Gerência de Desenvolvimento de Sistemas Folha de Pagamento) , e da
SEFAZ com o DDPE (Departamento de Despesas de Pessoal do Estado) e o DTI (Departamento de
Tecnologia da Informação).

O programa conta com 3 frentes principais com objetivos próprios e que trabalham de forma integrada:

Sistema de Gestão de RH:
Grupo responsável pelo desenvolvimento do sistema de Gestão de RH, que será utilizado pelos setoriais
de Recursos Humanos para apoiar a gestão da vida funcional de seus servidores. Este grupo é composto
por:
 Equipe de Regras e Critérios: é responsável pelas definições e detalhamento das regras do negócio
e pelas parametrizações que devem compor cada funcionalidade, ou seja, determinam o que o
sistema necessitará para melhor atender os usuários de RH dos diversos órgãos. É responsável,
ainda, pelos testes de conformidade do sistema verificando a sua aderência e usabilidade
 Equipe de especificação funcional: é quem traduz essas necessidades em requisitos de sistema.
 Equipe de desenvolvimento: é responsável pela construção e testes do sistema.

Modernização da Folha - SDPE:
Equipe da Prodesp responsável pela modernização da estrutura de armazenamento de dados e de cálculo
do sistema de Folha de Pagamento atual denominado SDPE. Essa modernização permitirá automatizar
grande parte dos procedimentos manuais para efetuar cálculos retroativos, bem como facilitar a
manutenção dos cálculos por meio de parametrização. Adicionalmente será implementada a Trilha de
Auditoria e a modernização da Contabilização. O SDPE modernizado será integrado posteriormente ao
Sistema de Gestão de RH passando a receber as entradas de dados desse sistema.
Camada de Integração:
Este grupo é responsável por definir e construir a solução técnica de integração de informações entre os
sistemas de Gestão de RH, SDPE e outros sistemas, efetuando o mapeamento das informações a serem
migradas e integradas junto aos líderes das frentes de RH, da Modernização e de outros sistemas a

integrar.

As frentes contarão com suporte metodológico, planejamento, gestão e
Consultoria da Accenture, empresa contratada pela Sefaz para ajudar na
gestão do programa.

Conheça a equipe que ajudará no desenvolvimento
do Programa!

 Accenture

Regras e
Critérios

 SGP
 SEFAZ
 PRODESP

Especificação
Funcional

 SEFAZ – DTI
 PRODESP

 Diretoria Executiva: SEFAZ, SGP e Prodesp
 Diretoria Accenture

Gestão do
Programa

 SEFAZ
 SGP
 Accenture

Serviços
Especializados

PMO

Migração /
Integração
RH x Folha

Sistema de
Gestão de RH

 SEFAZ

Comitê
Executivo

 SEFAZ – DTI
 PRODESP

Desenvolvimento

 SEFAZ – DTI
 PRODESP

Modernização da
Folha (SDPE)
 PRODESP
 SEFAZ - DDPE

Contabilização

 PRODESP

 PRODESP
 SEFAZ
 Accenture

Parametrização

 SEFAZ - DDPE
 PRODESP

Cálculo
Retroativo
Automatizado

 SEFAZ - DDPE
 PRODESP

Empilhamento

 PRODESP

Fique atento! Nas próximas edições apresentaremos os membros de
cada equipe envolvida e o planejamento das mesmas.

Fique por dentro

No mês de agosto foram realizadas apresentações de
comunicação de início de programa (kick off) para os
diferentes públicos envolvidos com o programa: Comitê
Executivo, SGP, DTI e Prodesp.
Os eventos tiveram como principal objetivo apresentar o
planejamento inicial de atividades, o time da Accenture,
o modelo de gestão e os direcionadores do trabalho.

Material de KickOff
Reunião

Confira abaixo os objetivos, participantes,
data e local dos eventos já realizados:

Objetivo

Participantes

Data

Local

Kick off Executivo

Apresentação dos executivos da
Accenture e planejamento inicial do
programa

Comitê Executivo da SGP, DTI,
Prodesp e DDPE
Executivos Accenture

08/ago/13

SEFAZ – 17º
andar –
Pequeno
Auditório

Kick off com SGP

Apresentação do time Accenture e
alinhamento dos direcionadores para
o trabalho

Equipe de Regras e Critérios
Equipe de Negócios Accenture
PMO

13/ago/13
14/ago/13

SGP Bela
Cintra – 4º
andar

Kick off com DTI

Apresentação do time Accenture e
do planejamento inicial do programa

Equipe Accenture
Equipe do DTI

27/ago/13

SEFAZ – 17º
andar –
Plenário

Kick off com
Prodesp

Definição do modelo de trabalho

Gerente de Desenv. + PMO
Prodesp
PMO Acn
Equipe de Modernização SDPE

29/ago/13

Prodesp -

Contate-nos
O Informativo precisará da sua ajuda para se tornar ainda mais atraente e interessante. Queremos ouvir
suas sugestões de temas e conteúdo para que juntos possamos tornar esse canal ainda mais eficiente.

Participe! Envie-nos suas sugestões de temas e
conteúdos para o e-mail corporativo:

Programa_rhf_comunicacao@fazenda.sp.gov.br

